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مغرف  ادالكترواي لموق  كاف  الاشرات ادالكترواي  وأخبار الغرف  عمى العمى اإلمكاف اداطالع ب

 .  www.icnbeirut.comالدولي  لممالح  في بيروت 
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 دادارات والمؤللات العام ...في اميقاتي : األفلمي  لملم  المباااي  

أصدر رئيس مجمس الوزراء اجيب ميقاتي تعميما الى جمي  ادادارات العام  والمؤللات العام  والبمديات،  
 فلمي  عف العروض المقدم  للم  أجابي .األبلرورة إعطاء العروض المقدم  للم  مصاوع  في لبااف 

رأى أاه مف الواجب إعطاء ، 24/2/0830تاريخ  01الرأي رقـ  التعميـ أف ديواف المحالب  بموجب وذكر 
بالمئ  عف العروض المقدم  للم  أجابي  عف  01لم  مصاوع   في لبااف، أفلمي  بالب  لمالعروض المقدم  

لعرض بالمئ ، ومف ثـ مقارا  قيم  ا 01لب  اطريؽ خفض قيم  العرض المقدـ للم  مصاوع  في لبااف ب
 ض األالب الذي يجب أف يلاد اليه ادالتزاـ بصورة مؤقت .ض، بغي  تحديد العر و ر المخفض هذا م  قيم  بقي  الع

والاؼ التعميـ : "لذلؾ يطمب مف جمي  ادادارات العام  والمؤللات العام  والبمديات عاد ول  دفاتر  
الشروط الخاص  بالتمزيمات، أو عاد فض العروض، إعطاء حؽ ادالتفادة مف األفلمي  )المماوح  لملم  

 ".(.المصاوع  في لبااف..

********** 
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 ”SKYTEAM“بماالب  توقي  االماـ الػ "ميدؿ إيلت" الى 

 العريلي : الػ "ميدؿ إيلت" هي األرزة التي تعمر وتكبر فتامو ودا تلقط

العالمي،  ”SKYTEAM“عمى االمامها الى تحالؼ  ”MEA“وقعت شرك  طيراف الشرؽ األولط  
بحلور وزير األشغاؿ العام  والاقؿ غازي العريلي ورئيس مجمس ادارة الشرك  محمد الحوت والمدير العاـ 

، وعدد مف المدعويف مف كبار الشخصيات وممثمي شركات الطيراف في Michael Wisbrun "لكاي تيـ"لتحالؼ 
 لبااف وكبار موظفي الدول .

 لبااف ...العريلي: الػ "ميدؿ إيلت" هي 

وألقى الوزير العريلي كمم  في الماالب  شدد فيها عمى الدور الهاـ الذي تمعبه هذه الشرك  الوطاي ،  
وبالتالي لرورة دعمها في كؿ المجادات. وألاؼ :"في هذه الظروؼ الصعب  التي ياكفئ فيها كثيروف عف لبااف 

بي  أو ممبدة أو واقعا لياليا صعبا أو مؤلما، هذا هو وعف المجيء اليه وادالتثمار فيه ألف ثم  أجواء غير إيجا
لبااف، هاا يقدـ افله بصورة التثاائي  اقي  راقي  كبيرة. والػ"ميدؿ إيلت" هي لبااف، هذه األرزة التي تعمر وتكبر 

دوؿ تجمعاا اليـو فارى هاا ليوفا أعزاء كراما يأتوف مف أميركا وفرالا ومف  ”MEA“فتامو ودا تلقط. هكذا اؿ 
 أخرى عمى رغـ كؿ أجواء ادابتعاد عف لبااف ومقاطعته".

 ”MEA“لااجح في تجديد الحصري  لمػ 

اجازات واتجاهات، ودا أريد  وألاؼ: "رغـ كؿ ما يحيط باا، عادما اتحدث عف الػ"ميدؿ إيلت" فاتحدث عف واق  وا 
ه الشرك  أف تبقى وأف اعتز بأاها ، لكف مف حؽ هذ”MEA“المبالغ  في القوؿ أف ثم  حصري  في الاجاح في الػ 

فعال تقدـ لاا في كؿ مرحم  مف المراحؿ إاجازات. إف في ادادارة أو في الجو أو عمى صعيد العامميف والطياريف 
شرك  لوالماشآت. كؿ هذا يدفعاا الى الرهاف عمى أااا لااجح في ما احف مقبموف عميه، أي تجديد الحصري  

 5/37         طيراف الشرؽ األولط".
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 لتولي  قاعدة لوقها ”MEA“فرص  لػ   ”SKYTEAM“الحوت: اداالماـ الى 

محمد الحوت كمم  قاؿ فيها: " لقد أثبتت شرك  طيراف الشرؽ  ”MEA“ثـ ألقى رئيس مجمس إدارة الػ  
عاما مف الحرب  04األولط افلها كواحدة مف أاجح الااقميف في ماطق  الشرؽ األولط، فافلت عاها الرماد بعد 

لـ الػ"ميدؿ إيلت" الى أحد أكبر التحالفات الثالث  في العالـ، وهو ا(. واليوـ ت0881-0874األهمي  في لبااف ) 
 05311بمدا م   073وجه  حوؿ العالـ في  838شرك  تلّير رحالت الى  07الذي يلـ  ”SKYTEAM“تحالؼ 

 هي العلو اللاب  عشر وأصغر الشركات في هذا التحالؼ". ”MEA“رحم  يوميا. وشرك  الػ 

لتدعـ الػ "ميدؿ إيلت" لوقها الداخمي   ”SKYTEAM“اداالماـ الى تحالؼ  وأشار الحوت الى أاه في 
 وتفتح أماـ زبائاها األوفياء، العديد مف األلواؽ الجديدة التي لـ تكف لتصؿ اليها بمفردها.

لتولي  قاعدة لوقها مف خالؿ  ”MEA“هو فرص  لمػ  ”SKYTEAM“وأكد الحوت أف اداالماـ الى  
 اؽ جديدة واللماح لتبادؿ أفلؿ الخبرات في عالـ الطيراف.اافتاح أكبر عمى ألو 

 

Wisbrun  مطار رفيؽ الحريري الدولي محط  مهم  في الماطق : 

كمم  اّوه فيها بدور مطار رفيؽ الحريري  Michael Wisbrun"لكاي تيـ" بدوره ألقى المدير العاـ لػ  
 ، مشيدا بدور شرك  طيراف الشرؽ األولط التي شكؿ محط  مهم  في الماطقيالدولي في بيروت، معتبرا أاه 

 حافظت عمى صورتها وتقدمها في عالـ الاقؿ الجوي والطيراف.

********** 
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 طائرات إيرباص لمػ "ميدؿ إيلت" 01و 

 A821“طائرات  4مذكرة تفاهـ م  "إيرباص" األوروبي  لشراء  ”MEA“مف جه  ثااي ، وقعت شرك  الػ  

neo” ، طائرات  4و“A820 neo”  ويذكر أف ألطوؿ الػ "ميدؿ إيلت" 2103عمى أف يجري تلميمها في العاـ .
 .طائرة "إيرباص" حديث  07 حاليا يلـ

********** 

 

 لالم  : الول  الاقدي لميـ

أماـ وفد جمعي  المصارؼ، لالم  الول  الاقدي، متوقعا أف تحقؽ أكد حاكـ مصرؼ لبااف رياض لالم   
 .2102بالمئ  خالؿ العاـ  3المصارؼ اموا في الودائ  تصؿ الى 

وأبمغ لالم  المصارؼ إجراء عممي  "لواب" بقيم  ممياري دودار التي اكتتب فيها مصرؼ لبااف، والتي تـ  
مميارات دودار، مشيرا الى  8مقااوف الذي يجيز لمدول  اداقتراض بقيم  تلديدها بلادات بالميرة المباااي ، التاادا ل

مشيدا بدور المصارؼ في ادالتمرار بتمويؿ  ،عدـ ايته ماافل  المصارؼ في اداكتتابات بلادات الخزيا 
 اداقتصاد. وأكد لالم  عمى التقرار الفوائد مشيرا الى أف الظرؼ غير مؤات لتغيير األلعار.

7/37 
ICN – Newsletter nr. 15 JULY 2012 

 

 

 

-8- 

 وجمعي  المصارؼ تبدي مخاوفها مف األولاع...



في المقابؿ، أثارت جمعي  المصارؼ مخاوفها إزاء المشهد األماي والليالي وتأثيره المحتمؿ عمى امو  
 الودائ  وميزاف المدفوعات الخارجي  والتلميفات لالقتصاد.

دكتور جوزؼ طربيه، مولوع الموازا  والتعديالت اللريبي ، شارحا كما أثار رئيس جمعي  المصارؼ ال 
 أاها تحد مف ادالتثمارات وتخفض إيرادات الدول ...

********** 

 

 2100مميوف دودار األرباح الصافي  للوليدير في العاـ  01261

عادة إعمار ولط مديا  بيروت "لوليدير ش.ـ.ؿ."   أرباحها اداجمالي   أفأعمات الشرك  المباااي  لتطوير وا 
مميوف دودار في العاـ  01261مميوف دودار، والصافي  بعد احتلاب اللريب  بمغت  03762قبؿ اللريب  بمغت 

2100. 

مميوف  887, مقابؿ 2100مميوف دودار في العاـ  252وبمغت ادايرادات المحقق  مف بيوعات األرالي  
 .2101دودار لمعاـ 

وقالت "لوليدير" أاها ملتمرة بالتفاوض م  عدد مف الملتثمريف، بحيث مف المتوق  توقي  عدد آخر مف 
لوؼ يعزز محفظ  الشرك  مف عقود البي  الجديدة ويلاهـ بارتفاع حجـ مما ، 2102العقود قبؿ اهاي  العاـ 

يم  محفظ  اللادات في ميزااي  ، بالب  ممحوظ . وقد بمغت ق2102اللادات المالي  لصالح الشرك  في العاـ 
 .2101بالمئ  عف العاـ  08ر بزيادة البتها مميوف دودا  440، حوالي 2100العاـ 

********** 
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 عيتااي يدعو روليا الى اعتماد لبااف مركزا ألاليا دالتثماراتها في الماطق 



المؤلل  العام  لتشجي  ادالتثمارات في لبااف "إيداؿ" ابيؿ عيتااي، أاه "في اعتبر رئيس مجمس إدارة  
يادة الرولي  في مجاؿ الافط والغاز، مف خالؿ دعوة الشركات الرولي  الى المشارك  ر إمكاف لبااف اداعتماد عمى ال

 في المااقصات التي لتطمؽ في هذا المجاؿ".

رغ اداقتصادي العالمي اللادس عشر" الذي و بيترلب اتدى لافلكمم  التي ألقاها في "موقاؿ عيتااي في ا
يبدوف اهتماما تاريخيا بالماتجات المباااي ، دا ليما الزراعي  ماها، داعيا  عقد في روليا أخيرا، الى أف الروس

تها " مركزا ألاليا دالتثماراالشركات الرولي  الراغب  في التول  في ماطق  الشرؽ األولط "الى اعتماد لبااف
 وتوزي  ااتاجها...

زيادة الحرك  التجاري  بيف البمديف، وادافادة مف اداتفاقات التي يتـ توقيعها. وأعمف عف  ودعا عيتااي الى 
 7الى  8اشاط مشترؾ م  وزارة الزراع  دالتلاف  وفد مف رجاؿ األعماؿ الروس المعاييف بالقطاع الزراعي مف 

 ت بيف الطرفيف".أيموؿ )لبتمبر( المقبؿ، "حيث لتعقد اجتماعات ثاائي  قد تثمر اتفاقات وشراكا

********** 

 العقد الجماعي أرلى دعائـ ادالتقرار في مرفأ بيروتبشارة األلمر: 

أكد رئيس اتحاد المصالح الملتقم  والمؤللات العام  ورئيس اقاب  موظفي المرفأ وعماؿ الدكتور بشارة  
الثالث  )إدارة والتثمار مرفأ بيروت، األلمر، أف "غايتاا في مرفأ بيروت هو توفير التوازف بيف أطراؼ ادااتاج 

وزارة األشغاؿ العام  والاقؿ وهي لمط  الوصاي  عمى المرفأ، واقاب  األجراء والعماؿ(. وقد حققاا عقدا جماعيا 
اموذجيا عالج مشكالت الطباب  وادالتشفاء لألجراء والعماؿ الذيف تركوا العمؿ". وشكر األلمر وزير األشغاؿ 

زي العريلي ورئيس مجمس إدارة المرفأ حلف قريطـ ومجمس ادادارة عمى ملاهمتهـ الفاعم  في العام  والاقؿ غا
 إاجاز هذا العمؿ الجبار في هذه الظروؼ اداقتصادي  والمعيشي  الصعب .
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وتجهيز، ما يجعمه في مصاؼ المرافئ وأعمف األلمر أف مرفأ بيروت يشهد راهاا ورش  تولي  وتطوير  
المتطورة في بمداف حوض المتولط. وهذا ادااجاز يجري بفلؿ المااخ التوافقي الذي يلود المرفأ عبر حكم  

ع  الاقاب  مف دوف ااتخابات ماذ شهريف، بايادادارييف والاقابييف القّيميف عمى األمور. وتجمى ذلؾ مف خالؿ م
في تاريخ المرفأ، مما ااعكس إيجابا عمى تطوير العمؿ فيه، إلاف  الى التعاوف البّااء وهذا ما حصؿ لممرة األولى 

 بيف مختمؼ األفرقاء والاقابات العامم  والغرف  الدولي  لممالح  في بيروت برئال  ايمي زخور.

شعاؿ اإلطارات تحت أي  ذري   ، ودعا األلمر الى "تهدئ  الخطاب الليالي والتوقؼ عف قط  الطرؽ وا 
والتجاري ، فلال عف تراج  حرك  ادالتيراد في األلواؽ باعتبار أف ذلؾ يجر الويالت عمى الحرك  اداقتصادي  

ثموا لحكم  الرئيس تظ الليالييف ويمعوالركود الهائؿ الذي يصيب القطاعات الزراعي  والصااعي  والتجاري . فميتّ 
   األمور".ابيه بري الذي يمـز الصمت المدوي بحكمته حياؿ معالج

******* 

 

 جمعي  عمومي  حاشدة لمغرف  الدولي  لممالح  في بيروت

 ارتياح وتقدير لمدور الذي تمعبه وادااجازات التي تحققهاو 

حزيراف )يوايو( المالي، الجمعي   21عقدت الهيئ  اداداري  لمغرف  الدولي  لممالح  في بيروت في  
أعلاء الهيئ  اداداري  والملتشار القااواي لمغرف  المحامي  زخور وكامؿدي  اللاوي  برئال  ايمي العمومي  العا

ممثال لشرك  ووكال  بحري  مف أصؿ  85الكادر اجار ومفوض المراقب  المالي وليد العمري. وبمغ عدد المشاركيف 
ماعقدة بصورة علوا ماتلبا الى الغرف . وبذلؾ تأمف الاصاب القااواي، وبالتالي اعتبرت الجمعي  العمومي   54

            قااواي .
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 زخور: شكرا لهذا الحلور المميز

وبعد وقوؼ دقيق  صمت حدادا عمى وفاة العلو المؤلس لمغرف  المرحـو عثماف مكاوي، وعلو الغرف   
المميز "الذي يؤكد المرحـو أكلؿ اقاش، ارتجؿ رئيس الغرف  ايمي زخور كمم  شكر فيها المجتمعيف عمى حلورهـ 

داري ". واّوه زخور بالجو الوفاقي مهيئ  ادالمرة جديدة وحدة وتلامف أعلاء الغرف  وتعاواهـ الدائـ والداعـ 
المخّيـ عمى أجواء الغرف  ألاه "شّكؿ الرافع  المركزي  التي أمّات لمغرف  الترب  عمى مركز مرموؽ بيف القطاعات 

في تحقيؽ ادااجازات التي مهما البحري  والريادي  في قطاع الاقؿ البحري المباااي والعربي مف جه ، ولعب دورا 
 ."جميعا مف جه  أخرىافتخر بها 

 

اجازات في التقرير اداداري  اشاطات وا 

ثـ تال األميف العاـ لمغرف  محمد عيتااي التقرير اداداري الزاخر بالاشاطات وادااجازات التي قامت بها  
 الهيئ  اداداري  عبر المقاءات واداجتماعات التي عقدتها واداتصادات التي أجرتها م  كبار الملؤوليف المعاييف
يجاد حموؿ لمشاكؿ طالما أثارها وعااى ماها الوكالء البحريوف. "وتفتخر  بقطاع الاقؿ، والتي ألفرت عف معالج  وا 

 :لمثاؿ دا الحصر التعرض بعلا ماها " الهيئ  اداداري  بادااجازات التي حققتها، وعمى لبيؿ ا

 تفعيؿ دور الموق  ادالكترواي لمغرف . -0

زوار شهريا خالؿ  801يتجاوز الػ  دا www.icnbeirut.comلمغرف  اي كاف عدد زوار الموق  ادالكترو 
زائرا  في شهر أيار )مايو(  0218، فارتف  الى 2101األشهر األولى مف ااطالؽ الموق  في أواخر العاـ 

المالي... وما ادارتفاع المتواصؿ لعدد الزوار إدا تأكيد لالهتماـ الذي يحظى به هذا الموق  ولألخبار 
 مميز الذي تحتمه الغرف  عمى الصعيديف الداخمي والخارجي.والمعمومات التي ياشرها، والمركز ال
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 الاشرة ادالكترواي  الشهري  لمغرف . تولي  قاعدة ااتشار -2

http://www.icnbeirut.com/


في أيار مف  التي بدأت الغرف  إصدارها ”Newsletter“كاف العدد األوؿ مف الاشرة ادالكترواي  الشهري  
، يتألؼ مف صفحتيف فقط ويوزع عمى أعلاء الغرف  فقط. وبعد مرور عاـ عمى صدور 2100العاـ 

صفح  وتوزع عمى الهيئات البحري  واداقتصادي  والمالي  في  24الاشرة، أصبح عدد صفحاتها يتجاوز الػ 
حصاء ات عف المرافئ المباااي  لبااف والعالـ العربي. وأصبحت تغطي كاف  أاشط  الغرف  وأخبارها وا 

والعربي  واألجابي ، إلاف  الى أخبار عف القطاعات البحري  واداقتصادي  والمالي  في لبااف والعالـ. وما 
 تزاؿ الغرف  تتمقى حتى تاريخه اتصادات التهائ  بهذا ادااجاز.

 
 التخداـ القلـ الماجز مف الرصيؼ الجديد بااء عمى طمب الغرف . -8

اري  تلعى دائما الى إقام  أوثؽ العالقات م  كاف  األطراؼ المعاي  بقطاع الاقؿ. فالعالقات إف الهيئ  اداد
الجيدة والمتيا  التي تربطها م  وزير األشغاؿ العام  والاقؿ غازي العريلي والمدير العاـ لمرفأ بيروت 

يجاد حموؿ لمشاكؿ تعترض اشاط الوكالء البحرييف. لقد  المهادس حلف قريطـ، لاهمت في معالج  وا 
دارة  يف، م  طمب الهيئ  اداداري . توالتثمار مرفأ بيروت، مشكور تجاوبت وزارة األشغاؿ العام  والاقؿ وا 

فقامت إدارة المرفأ بتجهيز القلـ الماجز مف الرصيؼ الجديد الذي يباى لمف مشروع تولي  محط  
بالرصيؼ الجديد، قادرا عمى التقباؿ والمتصؿ  01الحاويات، ما جعؿ الرصيؼ الرئيلي في المحط  رقـ 

وادالتهالؾ  باخرتيف كبيرتيف في وقت واحد. األولى محمم  بالحاويات برلـ التراازيت البحري )الملافا (
، والثااي  محمم  بحاويات برلـ ادالتهالؾ المحمي فقط. وهذا أدى الى التخفيؼ مف شدة ادازدحاـ المحمي

 ر.الذي يشهده المرفأ مف حيف الى آخ
 

 التلاف  الغرف  لمؤتمر الربط البحري بيف الدوؿ العربي  واجتماعات اداتحاد العربي لغرؼ المالح  البحري . -5

التلاف  مؤتمر الربط البحري بيف الدوؿ العربي  واجتماعات مجمس ادادارة و تمكات الهيئ  اداداري  مف تاظيـ 
 عمى البالدوالجمعي  العمومي  لالتحاد العربي لغرؼ المالح  البحري ، وذلؾ بالرغـ مف األزمات المخّيم  

12/37 
ICN – Newsletter nr. 15 JULY 2012 

-13- 

 



واداجتماعات باهتماـ لبمداف العربي . لقد حظي المؤتمر واألحداث األماي  الخطيرة التي تشهدها بعض ا
بتغطيتها، عمما أف الوزير غازي  واألجابي  المباااي  والعربي  كبير، حيث قامت مختمف  ولائؿ اداعالـ

عرب ولباااييف حالييف ، والذي شارؾ فيه أيلا رئيس حكوم  ووزراء ادافتتاحالعريلي كاف راعي حفؿ 
في لبااف والدوؿ في القطاعات البحري  واداقتصادي  والمالي   شخصيات فاعم إلاف  الى ولابقيف، 

 العربي .
 

اجازات  -4  ".2102-0888إصدار مطبوع  بعاواف "الغرف  الدولي  لممالح  في بيروت وقائ  وا 

لذا وجدت الهيئ  فيه "عاما عمى تأليس الغرف ،  31صادؼ ااعقاد المؤتمر واداجتماعات مرور حوالي 
اجازات  ماالب  -0888إلصدار مطبوع  حممت عاواف "الغرف  الدولي  لممالح  في بيروت وقائ  وا 
". وتلمات المطبوع  لمح  تاريخي  عف إاشاء الغرف  والاشاطات وادااجازات التي حققتها وآخر 2102

اوعه  األخبار المتعمق  باشاط مرفأ بيروت. ويذكر أف هذا ادااجاز بإصدار هذه المطبوع  هو األوؿ مف
 .0888لمغرف  ماذ تاريخ إاشائها في العاـ 

وتلمف التقرير اداداري شكرا خاصا دادارة مرفأ بيروت وأعلاء الغرف  الذيف أّماوا الرعاي  اداعالاي  
“Sponsors”   إلصدار هذه المطبوع . كما شكرت الهيئ  كاف  الملؤوليف في قطاع الاقؿ البحري

والاقابات... واألجهزة األماي  والعلكري  المتواجدة في المرفأ. كما اّوهت بآراء األلتاذ الكادر اجار 
 ودرالاته القّيم ...

 
 التقرير المالي: الول  المالي لمغرف  لميـ. -1

لمالي وليد العمري التقرير المالي، فأعطى ادايلاحات الالزم  مؤكدا أف الول  ثـ تال مفوض المراقب  ا
المالي لمغرف  لميـ. بياما أولح رئيس الغرف  أف الدعـ المالي المباشر الذي يقدمه بعض أعلاء الغرف  

الهيئ  لاهـ في المحافظ  عمى مالءة الغرف  وتعزيز مواردها المالي . ثـ أبرأت الجمعي  العمومي  ذم  
         اداداري .
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فأعربوا عف ارتياحهـ وتقديرهـ لمجهود التي تبذلها  ،وبااء عمى طمب أعلاء الغرف ، فتح باب المااقش 
 الهيئ  اداداري  وادااجازات التي تحققها...

********** 

 

 في لباافالمباع   الجديدة اللياحي  والتجاري ارتفاع عدد الليارات التمرار 
أفاد البياف الصادر عف جمعي  ملتوردي الليارات الجديدة في لبااف أف عدد الليارات اللياحي   

مركب  لمشهر  2848جديدة مقابؿ مركب   8588والتجاري  المباع  خالؿ شهر أيار )مايو( المالي بمغ 
 بالمئ . 01ليارة لياحي  وتجاري  والبته  575دره ذاته مف العاـ المالي، أي بارتفاع ق

 

 تجاري  جديدة تـ بيعها و ليارة لياحي   05815و 
 خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي

مركب  خالؿ  05815مف جه  ثااي ، بمغ مجموع الليارات اللياحي  والتجاري  الجديدة المباع   
مركب  لمفترة ذاتها مف العاـ المالي، أي بزيادة  02115الحالي مقابؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ 

 بالمئ . 08681مركب  والبتها  0711قدرها 
ليارة خالؿ  1282واحتمت الليارات الكوري  الجديدة المباع  المرتب  األولى، فبمغ عددها  

ليارة،  5200رتب  الثااي  بػ ـ الحالي، وحمت الليارات اليابااي  في الماألشهر الخمل  األولى مف العا
ليارة، وكاات المرتب  الرابع  مف اصيب الليارات  2811بياما احتمت الليارات األوروبي  المرتب  الثالث  بػ 

 ليارة جديدة مباع . 385األميركي  بػ 
********** 
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 زخور : مرفأ بيروت ما يزاؿ يحقؽ أرقاما قيالي  بحركته ووارداته 

 رغـ األحداث الداخمي  والخارجي ...

أعمف رئيس الغرف  الدولي  لممالح  في بيروت ايمي زخور، أف التباطؤ الذي تشكو ماه القطاعات  
مجموع وارداته المالي ، وألاؼ أف اداقتصادي  والتجاري  والصااعي  في البالد، لـ يالحب عمى حرك  مرفأ بيروت و 

اداحصاءات تؤكد أف مرفأ بيروت الذي يعتبر البواب  األهـ لحرك  ادالتيراد والتصدير في لبااف حقؽ أرقاما جيدة 
بكميات البلائ  العام  التي تداولها وعدد الحاويات والليارات التي تعامؿ معها خالؿ األشهر الخمل  األولى مف 

 را  باألرقاـ الملجم  في الفترة ذاتها مف العاـ المالي.العاـ الحالي مقا

وقد االحبت الاتائج الجيدة بحرك  مرفأ بيروت عمى وارداته المالي  المتمثم  بالواردات المرفئي  والجمركي   
( ورئال  الميااء. فقد لجؿ مجموع هذه الواردات زيادة خالؿ األشهر  VATواللريب  عمى القيم  الملاف  ) 

 .2100الخمل  األولى مف العاـ الحالي مقارا  م  المجموع المحقؽ في الفترة عياها مف العاـ 

، فقد بمغ ا جديدارقاما قياليلجمت وأولح زخور أف حرك  الحاويات الملتوردة برلـ ادالتهالؾ المحمي  
حاوي  امطي  في ايلاف )أبريؿ(  21780حاوي  امطي  في أيار )مايو( المالي، وكاف بمغ  27753عددها 

، في حيف أاه لـ يكف يتخطى حدود الػ   ألؼ حاوي  امطي  شهريا. 24الماصـر

خالؿ األشهر حاوي  امطي   521841المجموع العاـ لمحاويات التي تداولها مرفأ بيروت بمغ ويذكر أف  
 08843حاوي  لمفترة ذاتها مف العاـ المالي، أي بارتفاع قدره  502882العاـ الحالي، مقابؿ الخمل  األولى مف 

ليارة بارتفاع  82441بالمئ . ولجمت حرك  الليارات رقما قياليا فبمغ مجموعها  8683 حاوي  امطي  والبته
أي بزيادة  مميوف طف، 26340 بالمئ . كما ارتف  الوزف اداجمالي لمبلائ  فبمغ 05632ليارة والبته  5214 قدره

 بالمئ . 3681الؼ طف والبتها  221قدرها 
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مميوف دودار خالؿ األشهر الخمل  األولى مف  00076881الى وارتف  المجموع العاـ لمواردات المالي  
 بالمئ . 3642الفترة ذاتها مف العاـ المالي والبتها مميوف دودار خالؿ  846810العاـ الحالي بزيادة قدرها 

********** 

 

 تراج  حرك  اللياح  البحري 

طرابات األماي  المتاقم  في البالد واألحداث الخطيرة التي لاداأف وكاف زخور قد صرح لصحيف  "الحياة"  
بيروت. فقد ااخفض عدد اللياح ما تزاؿ تشهدها لوريا، ااعكلت  لمبا عمى حرك  اللياح  البحري  في مرفأ 

لائحا لمفترة افلها  5553لائحا خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي، مقابؿ  458القادميف بحرا الى 
مف العاـ المالي. وأشار الى أاه كاف يفترض أف تكوف حرك  اللياح  البحري  جيدة هذا العاـ، إذ كاات شركات 

تعتـز اعتماد مرفأ بيروت لمف برامج بواخرها اللياحي ، ولكف هذه ادالطرابات  عدة عالمي  لياحي  بحري 
 ”MSC Cruises“الى تعميؽ رحالت بواخر هذه الشركات الى مرفأ بيروت. ولفت الى أف شرك   تواألحداث أد

عمى أف  ،2101مف العاـ اللويلري  كاات بدأت بإرلاؿ بواخرها اللياحي  الى مرفأ بيروت في الاصؼ الثااي 
يصبح مرفأ بيروت لمف برامج بواخرها اللياحي  خالؿ األعواـ القادم . كما كاات تعتـز جعؿ مرفأ بيروت مركز 
ااطالؽ محوري في شرؽ المتولط لملواح العرب مف لوريا واألردف والعراؽ وغيرها مف الدوؿ المجاورة، لكف ذلؾ 

 لـ يحصؿ بلبب األولاع في الماطق .

********** 
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 دته المالي  امرفأ بيروت يحقؽ زيادة بحركته ومجموع وار 

 خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي

أف مرفأ بيروت لجؿ حرك  جيدة خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي، أظهرت اداحصاءات  
، وأف هذه الزيادة ااعكلت إيجابا عمى المجموع العاـ الماليمقارا  م  تمؾ المحقق  في الفترة ذاتها مف العاـ 

 .2100المالي  والذي جاء أيلا أكبر مما هو عميه في العاـ لمواردات 

هذه األرقاـ الجيدة بحركته ومجموع وارداته المالي ، بالرغـ مف تدهور األولاع األماي  وحقؽ مرفأ بيروت 
 شهرا. 04في مااطؽ لباااي  عدة، واألحداث األماي  الخطيرة الملتمرة في لوريا ماذ أكثر مف 

 

ئ  الوقا 2102و  2100وأظهرت المقارا  بحرك  مرفأ بيروت خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاميف 
 التالي  :

 

 باخرة 323ااخفاض عدد البواخر الى 

بواخر لمفترة  818باخرة في األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي، مقابؿ  323عدد البواخر فقد بمغ  
 بالمئ . 3680باخرة والبته  74افلها مف العاـ المالي، أي بااخفاض قدره 
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 مميوف طف 04263ارتفاع الوزف اداجمالي لمبلائ  الى 



 26180مميوف طف، مقابؿ  26340بياما ارتف  الوزف اداجمالي لمبلائ  التي تداولها مرفأ بيروت الى  
 بالمئ .  3681ألؼ طف والبته  221مميوف طف، أي بتحلف قدره 

 

 حاوي  امطي  521841وارتفاع حرك  الحاويات الى 

أظهرت اداحصاءات أف حرك  الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالؿ األشهر الخمل  األولى مف كما  
حاوي   521841العاـ الحالي حققت زيادة عما كاات عميه في الفترة ذاتها مف العاـ المالي، فقد بمغ عددها 

 بالمئ . 8683حاوي  امطي  والبته  08843حاوي ، أي بارتفاع قدره  502882امطي  مقابؿ 

حاوي  امطي  خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي  521841وتوزع مجموع الحاويات البالغ  
 عمى الشكؿ التالي :

 1305حاوي ، أي بارتفاع قدره  210331حاوي  امطي  مقابؿ  213185: بمغ مجموعها الحاويات الملتوردة
 بالمئ . 8683حاوي  امطي  والبته 

 212801حاوي  امطي  مقابؿ  217881: بمغ مجموعها عاد تصديرها برلـ الملافا مة والالحاويات المصدر 
 بالمئ . 2620حاوي  امطي  والبته  5531حاويات، أي بتحلف قدره 

حاوي ، أي بزيادة قدرها  3212حاوي  امطي  مقابؿ  01311: بمغت الحاويات المعاد تلتيفها عمى متف اللفف
 بالمئ . 82653 حاوي  امطي  والبتها 2115

********** 
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 حاوي  امطي  028178ارتفاع حرك  الحاويات الملتوردة برلـ ادالتهالؾ المحمي الى 



وأظهرت اداحصاءات أف األزمات الليالي  واألحداث األماي  في البالد وفي لوريا، لـ تاعكس لمبا عمى  
حاوي  امطي  خالؿ األشهر  028178الملتوردة برلـ ادالتهالؾ المحمي، فقد ارتف  عددها الى حرك  الحاويات 

 3253حاوي  لمفترة افلها مف العاـ المالي، أي بامو قدره  005380الخمل  األولى مف العاـ الحالي، مقابؿ 
          بالمئ . 7603حاوي  امطي  والبته 

 

 ببلائ  لباااي  وتحلف حرك  الحاويات المصدرة مألى

حاوي ،  08212حاوي  امطي  مقابؿ  21125ببلائ  لباااي  الى  مألى كما ارتف  عدد الحاويات المصدرة 
 بالمئ . 7651حاوي  امطي  والبتها  0522أي بزيادة قدرها 

 

 الزيادة لـ تالحب عمى المجموع العاـ لمحاويات برلـ الملافا 

العاـ لمحاويات برلـ الملافا  التي تداولها مرفأ بيروت تراج  بياما أظهرت اداحصاءات أف المجموع  
حاوي  لمفترة  078822حاوي  امطي  مقابؿ  071511خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي، حيث بمغ 

 بالمئ . 0614حاوي  امطي ، والبته  2341ذاتها مف العاـ المالي، أي بااخفاض قدره 

خفاض حرك  الملافا  عائد الى طمب إدارة المرفأ مف الشركتيف المتيف تعتمداف ااوتجدر اداشارة الى أف  
مرفأ بيروت مركزا لعمميات الملافا  تخفيض هذه الحرك  لمتخفيؼ مف حدة ادازدحاـ الذي يشهده مرفأ بيروت مف 

 .2108اـ إاجاز مشروع تولي  محط  الحاويات والمتوق  في الفصؿ األوؿ مف العبااتظار و وقت الى آخر، 
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 ليارة 82441ارتفاع عدد الليارات الى 

وحققت حرك  الليارات التي تعامؿ معها مرفأ بيروت زيادة جيدة خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ  
العاـ المالي، أي بتحلف قدره ليارة لمفترة ذاتها مف  23840ليارة مقابؿ  82441الحالي، حيث بمغ عددها 

 بالمئ . 05638ليارة والبته  5214

 

 ارتفاع الحرك  ياعكس إيجابا عمى المجموع العاـ لمواردات المالي 

مف جه  ثااي ، تبيف أف األرقاـ الجيدة التي حققتها حرك  مرفأ بيروت خالؿ األشهر الخمل  األولى مف  
مميوف دودار مقابؿ  00076881المجموع العاـ لمواردات المالي  التي بمغت العاـ الحالي، ااعكلت إيجابا عمى 

 8682مميوف دودار والبته  846810مميوف دودار لألشهر ذاتها مف العاـ المالي، أي بزيادة قدرها  01226128
 بالمئ .

  

مف العاـ مميوف دودار في األشهر الخمل  األولى  00076881وتوزع هذا المجموع لمواردات والبالغ 
 الحالي كاآلتي :

مميوف دودار لألشهر الخمل  األولى ذاتها  156415مميوف دودار مقابؿ  186034: بمغ مجموع الواردات المرفئي 
 بالمئ . 7604مميوف دودار والبته  56120مف العاـ المالي، أي بارتفاع قدره 
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 206583مميوف دودار، أي بتحلف قدره  4286181مميوف دودار مقابؿ  4556485: بمغ الواردات الجمركي مجموع 
 بالمئ . 5600مميوف دودار والبته 

مميوف دودار، أي بزيادة قدرها  5826758مميوف دودار مقابؿ  4106782: بمغ ( VATمجموع واردات الػ ) 
 بالمئ . 04684مميوف دودار والبتها  186158

ألؼ  088مميوف دودار، أي بارتفاع قدره  26231مميوف دودار مقابؿ  26508: بمغ مجموع واردات رئال  الميااء
 بالمئ . 1601دودار والبته 

********** 
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Beirut Port activities & Revenues in First Five months 2011 & 2012 
 2012 

1st 5 months 
2011 
1st 5 months 

+ / - + / - % 



Number  of vessels 828 vessels 903  vessels -75 vessels -8,31 % 

Tonnage handled 2,851 m.  tons 2,631 m. tons +220 thousand 
tons 

+8,36 % 

Tonnage  imported 2,513 m.  tons 2,301 m.  tons +112 thousand 
tons 

+9,21 % 

Tonnage  exported 338 thousand 
tons 

330 thousand  
tons 

+8 thousand 
tons 

+2,42 % 

Containers handled 426950 TEU 412992 TEU +13958 TEU +3,38 % 

Containers imported full 
for local markets 

123079 TEU 114831 TEU +8248 TEU +7,18 % 

Containers exported full 
with Lebanese cargoes 

20624 TEU 19202 TEU +1422 TEU +7,40 % 

Total Transshipment 
containers handled  

170466 TEU 173322 TEU -2856 TEU -1,65 % 

Cars handled 32556 cars 28351 cars +4205 cars +14,83 % 

Number of Tourists 543 Tourists 4448 Tourists -3905 Tourists -87,80 % 

Port revenues (millions) 
USD 

69,185  m. USD 64,564  m. 
USD 

+4,621 m. USD +7,15 % 

Customs revenues 
(millions) USD 

544,534  m. 
USD 

523,036  m. 
USD 

+21,498 m. 
USD 

+4,11 % 

VAT revenues (millions) 
USD 

501,792  m. 
USD 

432,749  m. 
USD 

+69,043 m. 
USD 

+15,95 % 

Harbor Master  revenues 
(millions) USD 

2,419 m. USD 2,280 m. USD +139 thousand 
USD 

+6,10 % 

Total revenues (millions) 
USD 

1117,930 m. 
USD 

1022,629  m. 
USD 

+95,301 m. 
USD 

+9,32 % 

 

********** 
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 حرك  مرفأ طرابمس ووارداته المالي  في أيار )مايو( مف العاـ الحالي



 2100أداى ماها في أيار 

أظهرت إحصاءات مرفأ طرابمس أف الحرك  التي لجمها المرفأ في أيار )مايو( المالي، كاات أداى مما  
بّيات اداحصاءات أف تراج  الحرك  في أيار المالي كاات عميه في الشهر ذاته )أيار( مف العاـ المالي. كما 

. وأولحت 2100ااعكس لمبا عمى المجموع العاـ لمواردات التي جاءت أداى مما كاات عميه أيلا في أيار 
مصادر موثوق  في عاصم  الشماؿ، أف اللبب المباشر لهذا التراج  يعود الى األحداث األماي  التي تشهدها 

ي دفعت التجار والملتورديف الى التخفيض مف ملتورداتهـ بااتظار تبمور األولاع األماي  محافظ  الشماؿ، والت
 وخصوصا في مديا  طرابمس.

********** 

 2102و  2100مقارا  بحرك  المرفأ في أيار مف العاميف 

 ، اآلتي :2102و  2100فقد بّيات المقارا  بحرك  مرفأ طرابمس خالؿ شهري أيار مف العاميف  

باخرة لمشهر ذاته مف العاـ المالي، أي بتراج   51باخرة في أيار مف العاـ الحالي، مقابؿ  82: بمغ البواخر عدد
 بالمئ . 81658باخرة والبته  05قدره 

طاا  48778طاا، أي بتراج  قدره  015013طف، مقابؿ  015884: ااخفض وزاها اداجمالي الى كميات البلائ 
 بالمئ . 81651والبته 

 بالمئ . 4688ليارة والبته  04ليارة، أي بااخفاض قدره  248ليارة، مقابؿ  283: بمغ اللياراتعدد 
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 2100أداى ماه في أيار  2102ومجموع الواردات في أيار 

، عما كاات عميه في 2102لمرفأ طرابمس في أيار كما أفادت اداحصاءات أف تراج  الحرك  اداجمالي   
مميوف دودار  76884الشهر ذاته مف العاـ المالي االحبت أيلا عمى المجموع العاـ لمواردات المالي ، حيث بمغ 

 بالمئ .  81624مميوف دودار والبته  86217، أي بتراج  قدره 2100مميوف دودار أليار  016112مقابؿ 

 

 2102طرابمس خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ تراج  حرك  مرفأ و 

وافادت اداحصاءات أف حرك  مرفأ طرابمس خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي تراجعت عما  
 كاات عميه في الفترة عياها مف العاـ المالي. فقد بّيات المقارا  األرقاـ التالي  :

بواخر لمفترة ذاتها  201األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي، مقابؿ باخرة خالؿ  011: تراج  الى عدد البواخر
 بالمئ . 28630باخرة والبته  41مف العاـ المالي، أي بااخفاض ممموس قدره 

طاا والبته  81853طاا، أي بتراج  قدره  112482طاا، مقتبؿ  411035: بمغ وزاها اداجمالي كميات البلائ 
 بالمئ . 04688

 بالمئ . 04613ليارة والبته  270ليارة، أي بارتفاع قدره  0723ليارة مقابؿ  0888: بمغ اتعدد الليار 
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 مجموع الواردات خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحاليتراج  و 



العاـ الحالي لمبا عمى المجموع العاـ وااعكس تراج  الحرك  اداجمالي  خالؿ األشهر الخمل  األولى مف  
مميوف دودار لمفترة افلها مف العاـ المالي،  146587مميوف دودار مقابؿ  406713لمواردات المالي ، حيث بمغ 

 بالمئ . 21638مميوف دودار والبته  086118أي بااخفاض قدره 

********** 

 

Tripoli Port activities & Revenues in May 2011 & 2012 

 

 May 2012 May 2011 + / - + / - % 

Number  of vessels 32 vessels 46  vessels -14 vessels -30,43 % 

Tonnage handled 104395  tons 164168 tons -59773  tons -36,41 % 

Tonnage imported 97263 tons 122437 tons -25174 tons -25,88 % 

Tonnage exported  7132 tons 41731  tons -34599 tons -82,90 % 

Cars handled 238  cars 253  cars -15 cars -5,93 % 

Port revenues (thousand) 
USD 

878 thousand 
USD 

922 thousand 
USD 

-44 thousand 
USD 

-4,77 % 

Customs revenues 
(millions) USD 

2,245  m. USD 3,121  m. USD -876 thousand 
USD 

-28,07 % 

VAT revenues (millions) 
USD 

4,272  m. USD 6,559  m. USD -2,287 m. USD -34,87 % 

Total revenues (millions) 
USD 

7,395 m. USD 10,602  m. 
USD 

-3,207 m. USD -30,25 % 

 

********** 
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 التحتي  في مرفأ طرابمسشركات تشارؾ في مااقص  الباى  8



ى التحتي  والمبااي في ى مااقص  لتافيذ مشروع الباوتجدر اداشارة الى أف مجمس إدارة مرفأ طرابمس أجر  
الممموك  مف ااطواف  ”Batco“، وهي 01شركات مف أصؿ  8إطار خط  تطوير المرفأ. وقد شاركت في المااقص  
الممموك  مف جهاد العرب. وتقدر قيم  المااقص   ”Ararco”أزعور، معوض إده الممموك  مف جورج معوض و

 مميوف دودار. 44بحوالي 

********** 

( عبر كاف  المرافئ والبوابات خالؿ  VATارتفاع مجموع الواردات الجمركي  والػ ) 
 األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي

ع العاـ لمواردات الجمركي  واللريب  أظهر البياف الصادر عف إدارة الجمارؾ المباااي ، أف المجمو  
( والملتوفى عبر كاف  المرافئ والبوابات البحري  والجوي  والبري  خالؿ  VATعمى القيم  الملاف  ) 

األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي، جاء أكبر مما كاف عميه في الفترة ذاتها مف العاـ المالي. فقد 
مميوف دودار  71مميوف دودار، اي بارتفاع  0081مميوف دودار، مقابؿ  0211بمغ المجموع العاـ لمواردات 

 بالمئ . 1688والبته 
مميوف دودار خالؿ األشهر الخمل  األولى مف العاـ الحالي  0211وتوزع هذا المجموع البالغ  

 عمى الشكؿ التالي :
لألشهر الخمل  ذاتها مف مميوف دودار  101مميوف دودار مقابؿ  124: بمغ مجموع الواردات الجمركي 

 بالمئ . 2651مميوف دودار والبته  04العاـ المالي، أي بامو قدره 
مميوف دودار،  431مميوف دودار مقابؿ  150(: بمغ  VATمجموع واردات اللريب  عمى القيم  الملاف  ) 

 بالمئ . 01642مميوف دودار والبته  10أي بارتفاع قدره 

********** 
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 مرفأ عدف يتلمـ رافعتيف جلريتيف إلافيتيف

أعمات لمط  مرفأ عدف الذي تشرؼ عمى إدارته وتشغيمه مواائ دبي العالمي ، أف المرفأ تلمـ رافعتيف 
ليصؿ عدد الرافعات الجلري  الملتخدم  في المرفأ الى لب   ”Shore Gantry Cranes“جلريتيف جديديتيف 

 رافعات.

قدرات محط  الحاويات في المرفأ  ”Super Post Panamax“ولوؼ تعزز الرافعات الجديدة مف اوع 
مترا ومحط  لتخزيف الحاويات  01وخدماتها لملفف العمالق  التي تؤمها، دا ليما أف مرفأ عدف يتمت  بعمؽ يبمغ 

 ألؼ مترا مربعا. 531لاحتها تبمغ م

********** 

 

 مميار دودار 3625ارتفاع تكمف  بااء ميااء الدوح  الجديد الى 

مميار  16311توق  مصدر حكومي قطري أف ترتف  تكمف  إاشاء ميااء الدوح  الجديد والمقدرة لابقا بػ  
هو ادارتفاع في ألعار بعض المواد  مميار دودار. وقاؿ هذا المصدر أف لبب زيادة التكمف  36251دودار الى 

والملتمزمات الملتوردة الالزم  إلاجاز المشروع، فلال عف الحاج  الى التيراد مزيد مف المعدات واألجهزة 
المتعمق  بادااجاز والتي التدعتها عممي  تلري  العمؿ. ويذكر أف ملاح  مشروع ميااء الدوح  الجديد تبمغ حوالي 

مترا. ومف الماتظر أف  07مالييف حاوي  امطي ، وبعمؽ  01فيما تبمغ طاقته ادالتيعابي  ، ا مربعاكيمومتر  2164
 .2101تاتهي عممي  البااء بصورة اهائي  في العاـ 

********** 
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 مميوف دودار في أيار )مايو( المالي 58561إيرادات قااة اللويس 

ف اللفف التي تعبر القااة زيادة طفيف  في أيار علجمت إيرادات قااة اللويس مف الرلوـ الملتوفاة  
، أي بارتفاع  58860مميوف دودار مقابؿ  58561المالي، حيث بمغ مجموعها  مميوف دودار لشهر ايلاف الماصـر

 .بالمئ  1684مميوف دودار والبته  064قدره 

مميوف دودار جاءت أداى مما  58561أيار )مايو( مف العاـ الحالي والبالغ   وتبيف أف إيرادات القااة في 
مميوف دودار  2مميوف دودار، أي بااخفاض قدره  58161كاات عميه في الشهر ذاته مف العاـ المالي، حيث بمغت 

 بالمئ . 1651والبته 

التي تغذي خزيا  الدول  وتجدر اداشارة الى أف قااة اللويس تعتبر مصدرا رئيليا لمعمالت الصعب  
 المصري  م  إيرادات اللياح  وتصدير الغاز، إلاف  الى تحويالت المواطايف المصرييف العامميف في الخاج.

ويذكر أف إيرادات اللياح  في مصر لجمت تراجعا دراماتيكيا بعد الثورة الشعبي  التي أطاحت باظاـ  
 الرئيس حلاي مبارؾ.

********** 

 

 يرة لوري  إيرادات مرفأ طرطوس خالؿ الاصؼ األوؿ مف العاـ الحاليمميار ل 06281

خالؿ الاصؼ لوري  مميار ليرة  03281أعمات الشرك  العام  لمرفأ طرطوس أف إيرادات المرفأ بمغت  
مالييف طف  86301تحمؿ عمى متاها  اخرةب 133 الى األوؿ مف العاـ الحالي، ووصؿ عدد البواخر التي أّمت المرفأ

 مف البلائ .
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مف جه  ثااي ، أولح مدير عاـ الشرك  المهادس عمي حلف أف الحرك  المالحي  اشطت في مرفأ 
وأشار الى أاه في  طرطوس خالؿ شهري أيار )مايو( وحزيراف )يوايو( مقارا  بالفترة ذاتها مف العاـ المالي.

مميوف ليرة لوري  عمى تحليف  42مجاؿ اإلافاؽ ادالتثماري تـ حتى الاصؼ األوؿ مف العاـ الحالي إافاؽ حوالي 
 وتدعيـ الباى التحتي  في المرفأ مف لاحات وأرصف  وملتودعات وأحواض.

********** 

 

 ارتفاع أجور الاقؿ يقمص خلائر الخطوط البحري  العالمي ...

 مميوف حاوي  امطي  0164األلطوؿ التجاري العالمي  لع و 

تمكات الخطوط البحري  العالمي  مف أف تزيد أجور الاقؿ البحري خالؿ الرب  الثااي مف العاـ الحالي بعد  
محاودات عدة باءت بالفشؿ خالؿ الرب  األخير مف العاـ المالي والرب  األوؿ مف العاـ الحالي. وتأمؿ هذه 

أف تتكبدها ما يجعمها قادرة عمى تقميص مف حجـ الخلائر التي تتوق  اصؿ هذه األجور ارتفاعها، وط أف تو الخط
، بلبب 2100و  2101خالؿ العاـ الحالي. وكاات هذه الخطوط قد لجمت خلائر كبيرة خالؿ العاميف الماصرميف 

د العالمي وأزمات الديوف التي لربت تراج  حرك  التجارة البحري  العالمي  التي كاات تأثرت لمبا بتباطؤ اداقتصا
 بعض بمداف اداتحاد األوروبي.
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 مؤشر إيجابي ااخفاض ألعار الافط

والتبشرت الخطوط البحري  العالمي  خيرا بالدعـ الذي قرر اداتحاد األوروبي تقديمه إلاقاذ هذه البمداف  
بالمئ  مف الكمف  اليومي   11جه ، وااخفاض ألعار الافط مف جه  ثااي ، والذي يشكؿ أكثر مف مف ديواها مف 

 لمباخرة ويأكؿ القلـ األكبر مف أجور الاقؿ.

 

 بالمئ  011وارتفاع أجور الاقؿ البحري بالب  فاقت 

ف مرافئ عدة وكاات الخطوط البحري  قد عمدت الى إقام  تحالفات فيما بياها قلت بتوحيد خدماتها م 
  بأجور الشحف التي كاات تمارلها لابقا. كما أف تحلف بار ملعالمي ، ما أدى الى ول  حد لليال  ال

عؿ أجور الاقؿ البحري ترتف  بصورة أوتوماتيكي  مف معظـ جاألولاع اداقتصادي  في بعض البمداف الصااعي  
 األولى بحجـ التصدير في العالـ.المرافئ العالمي ، وخصوصا مف الصيف التي تحتؿ المرتب  

دودار الى أكثر مف  311المرافئ الصياي  الى أوروبا مف  مفقدـ  21ارتفعت  أجور اقؿ الحاوي  فئ  فقد  
دودار  0211دودار، والى أميركا الشمالي  مف  2111دودار الى أكثر مف  0111دودار، والى المتولط مف  2211

 ر.دودا  0041دودار الى أكثر مف  441 خميج العربي مفدودار، والى ال 2511الى أكثر مف 

********** 
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 2102في حزيراف  مميوف حاوي  امطي  016414 لع  األلطوؿ التجاري العالمي ترتف  الىو 

أف اللع   ”Alphaliner“مف ااحي  أخرى، أفادت الاشرة اداحصائي  المتخصص  بشؤوف الاقؿ البحري  
مميوف حاوي  امطي  في اهاي  شهر حزيراف مف العاـ الحالي،  016414اداجمالي  لأللطوؿ التجاري العالمي بمغت 

ألؼ حاوي  امطي  والبته  877قدره  مميوف حاوي  لمفترة ذاتها مف العاـ المالي، أي بارتفاع 046423مقابؿ 
 بالمئ . 1628

طرأت عمى ألماء الخطوط البحري  التي احتمت المراتب  طفيف أف تعديالت  ”Alphaliner“كما أظهرت 
 : 81/1/2102العشريف األولى في العالـ في 

   مجموع“APM Maersk”  بألطوؿ 81/1/2102الدااماركي  ظمت متربع  عمى المرتب  األولى في ،
، أي بارتفاع قدره 81/1/2102مميوف حاوي  في  26838مميوف حاوي  امطي  مقابؿ  26125تبمغ لعته 

بالمئ   0468ما البته  ”APM Maersk“بالمئ . وتبمغ حص   01600ألؼ حاوي  امطي  والبته  250
 مميوف حاوي  امطي . 016414مف لع  األلطوؿ التجاري العالمي البالغ  

  كما بقيت“MSC”  ميوف م 26118مميوف حاوي  امطي  مقابؿ  26232اللويلري  في المرتب  الثااي  بػ
ما البته  ”MSC“بالمئ . وتبمغ حص   00628ألؼ حاوي  امطي  والبتها  224حاوي ، أي بزيادة قدرها 

 بالمئ  مف لع  األلطوؿ التجاري العالمي. 08,3

  وراوحت“CMA CGM”  مميوف حاوي  امطي  مقابؿ  06852الفرالي  مكااها في المرتب  الثالث  بػ
بالمئ . وتمثؿ حص   5600ألؼ حاوي  امطي  والبته  48 مميوف حاوي ، أي بتحلف قدره 06238

“CMA CGM”  بالمئ  مف لع  األلطوؿ التجاري العالمي. 360ما البته 
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  واحتفظت“COSCO”  ألؼ حاوي ، أي  122ألؼ حاوي  امطي  مقابؿ  720الصياي  بالمرتب  الرابع  بػ
 565ما البته  ”COSCO“بالمئ . وتمثؿ حص   04682ألؼ حاوي  امطي  والبته  88بارتفاع قدره 

 بالمئ  مف لع  األلطوؿ العالمي.

  وحافظت“EVERGREEN”  ألؼ  101مطي  مقابؿ ألؼ حاوي  ا 112التايوااي  عمى المرتب  الخامل  بػ
ما  ”EVERGREEN“بالمئ . وتمثؿ حص   7657ألؼ حاوي  امطي  والبتها  51حاوي ، أي بزيادة قدرها 

 بالمئ  مف لع  األلطوؿ العالمي. 5البته 

  وكاات المرتب  اللادل  كالعادة مف اصيب“HAPAG LLOYD”  ألؼ حاوي  امطي   152ادالمااي  بػ
بالمئ . تمثؿ حص   1600ألؼ حاوي  امطي  والبته  87تحلف قدره آلؼ حاوي ، أي ب 114مقابؿ 

“HAPAG LLOYD”  بالمئ  مف لع  األلطوؿ التجاري العالمي. 868ما البته 

 

 تغييرات في المراتب العشريف األولى

، و 81/1/2100ظهرت المقارا  بالخطوط البحري  العالمي  التي احتمت المراتب العشريف األولى في أو  
التشيمي  التي كاات تحتؿ المرتب   ”CSAV“، أف تغييرات عدة طرأت عمى هذه المراتب. فشرك  81/1/2102

ألؼ  277التالع  عشرة بػ  ألؼ حاوي  امطي ، تراجعت الى المرتب  455اللابع  بألطوؿ تبمغ لعته اداجمالي  
امطي  مقابؿ ألؼ حاوي   432الصياي  مف المرتب  العاشرة الى الثاما  بػ  ”CSCL“حاوي  امطي ، بياما تقدمت 

ألؼ  500مف المرتب  الرابع  عشرة الى الثااي  عشرة بػ  ”HAMBURG SUD“الؼ حاوي ، في حيف قفزت  588
      ألؼ حاوي  امطي . 835حاوي  امطي  مقابؿ 
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 بالمئ   3568حص  الخطوط البحري  العشريف األولى 

 مف اللع  اداجمالي  لأللطوؿ التجاري العالمي

، 81/1/2102وأظهرت اداحصاءات أخيرا أف الخطوط البحري  التي احتمت المراتب العشريف األوؿ في  
بالمئ  مف عدد البواخر في األلطوؿ التجاري العالمي  47باخرة، أي ما البته حوالي  8510تلّير ألطودا يلـ 

حاوي  امطي ، مميوف  056110لعتها بياما بمغت حزيراف )يوايو( مف العاـ الحالي،  81باخرة في  4874والبالغ 
 مميوف حاوي  امطي . 016414بالمئ  مف اللع  اداجمالي  لهذا األلطوؿ والبالغ   35,8أي ما البته حوالي 

********** 
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  ىاشر في ما يمي ألماء الخطوط البحري  العالمي  التي احتمت المراتب العشريف األولاو 



 2102حزيراف )يوايو(  81في العالـ في 

 

TOP TWENTY OPERATED --- AS PER 30 JUNE 2012 
SHARE 

% 
CAPACITY 

TEU 
NR. OF 

VESSELS 
NATIONALITY RANK  

15.9 % 2,624,000 654 DANISH APM – MAERSK  1-  

13.8% 2,282,000 474 SWITZERLAND MSC 2-  

8.1 % 1,342,000 402 FRENCH CMA CGM GROUP 3-  

4.4 % 721,000 160 CHINESE COSCO CONTAINER L 4-  

4 % 662,000 177 TAIWANESE EVERGREEN LINE 5-  

3.9 % 642,000 146 GERMAN HAPAG LLOYD 6-  

3.8 % 627,000 141 SINGAPORE APL 7-  

3.5 % 582,000 152 CHINESE CSCL 8-  

3.4 % 555,000 108 GERMAN HANJIN SHIPPING 9-  

3 % 502,000 113 JAPANESE MOL 10-  

2.6 % 426,000 91 HONG KONG OOCL 11-  

2.5 % 411,000 102 GERMAN HAMBURG SUD GROUP 12-  

2.5 % 411,000 100 JAPANESE NYK LINE 13-  

2.2 % 363,000 85 TAIWANESE YANG MING MARINE 
TRANSPORT CORP 14-  

2.1 % 344,000 83 SOUTH KOREA HYUNDAI  15-  

2.1% 343,000 73 JAPANESE K LINE 16-  

2 % 323,000 88 ISRAELI ZIM 17-  

1.8 % 297,000 146 SINGAPORE PIL (PACIFIC INT. LINE) 18-  

1.7 % 277,000 62 CHILI CSAV GROUP 19-  

1.6 % 267,000 44 KUWAIT UASC 20-  

84, 9 % 14,001,000 
TEU 

3401 
VESSELS 

 TOTAL GENERAL 
 

********** 
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Hyundai  حاوي  امطي  08311لفف لع   01لبااء اللفف تفوز بعقد لبااء 



 01لبااء اللفف أاها فازت بعقد لبااء  Hyundai Heavy Industriesأعمات الشرك  الكوري  الجاوبي   
أف  Hyundaiمميار دودار. وألافت  062حاوي  امطي  وبتكمف  إجمالي  قدرها  08311لفف لع  الواحدة ماها 

يدة لوؼ تباى لصالح شرك  مالح  يواااي  لـ تشأ أف تكشؼ عمى المها عمى أف تباشر بتلميمها اللفف الجد
 .2108في الاصؼ الثااي مف العاـ 

********** 

 مميار دودار إجمالي التجارة الخارجي  الصياي  خالؿ الاصؼ األوؿ مف العاـ الحالي 0351

الصيف أف إجمالي التجارة الخارجي  )الصادرات أفاد بياف صادر عف مصمح  الجمارؾ العام  في  
مميار دودار لمفترة  0715مميار دودار خالؿ الاصؼ األوؿ مف العاـ الحالي، مقابؿ  0351والواردات( ارتفعت الى 

 بالمئ . 3مميار دودار والبته  081ذاتها مف العاـ المالي، أي بامو قدره 

مميار دودار خالؿ الاصؼ األوؿ مف العاـ الحالي، بياما  844وأولح البياف أف الصادرات الصياي  بمغت  
 مميار دودار. 71مميار دودار أي بفائض تجاري قدره  334بمغت وارداتها 

********** 

Airbus  طائرة  281تتمقى طمبات لبااء 

لصالح عدة   Airbusطائرة  281لصااع  الطائرات أاها تعاقدت عمى بااء  Airbusكشفت مجموع   
 لابقاتاص طيراف عالمي  خالؿ الاصؼ األوؿ مف العاـ الحالي. وأولحت المجموع  أف الطمبات كاات  خطوط
عدد الاهائي عمى صااع  لكف عدة خطوط جوي  عمدت الى تخفيض عددها، حيث التقر ال ،طائرة 248بااء عمى 
 35/37          طائرة. 281
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تتاافلاف لمليطرة عمى لوؽ صااع  الطائرة األميركي  المتيف  Boeingاألوروبي  و  Airbusويذكر أف  
 بالمئ  مف الوقود. 04في العالـ بدأتا إاتاج طائرات حديث  مجهزة بمحركات متطورة توفر التهالؾ ما البته 

، التي A320طائرة وهي الخ  متطورة عف  A320 neoتراهف عمى إاتاج طائرة  Airbusفمجموع   
وهي الخ  متطورة عف  Max 737بإاتاج طائرة  Boeingكاات أكثر مبيعا في العالـ. في حيف تقـو مجموع  

 .A320التي كاات الماافل  الحقيقي  لطائرة  737طائرة 

ظر أف تدخؿ الخدم  في العاـ تالتي مف الما A320 neoطائرة  0511 لبااءطمبات  Airbusت وقد تمق 
التي مف المتوق  أف تدخؿ الخدم  في العاـ  Max737طائرة  0111 لبااء اتطمب  Boeing، مقابؿ تمقي 2104
2107. 

********** 

 

 آداؼ عامؿ 3إغالؽ مصا  لصااع  الليارات في فرالا وتلريح 

التي تواجه صعوبات مالي  لخم ،  ”Peugeot-Citroen“  صااع  الليارات الفرالي  كأعمات شر  
غالؽ مصا   3تلريح  لمتجمي  في لواحي باريس، وذلؾ لمواجه  الخلائر المتفاقم   ”Aulnay“آداؼ عامؿ وا 

 في أاشطتها األلاس لتصاي  الليارات.

في الاصؼ األوؿ مف العاـ  مميوف يورو 711وأولحت الشرك  أاها لجمت خلارة صافي  مقدارها  
 .2105ع  بقاء التدفقات الاقدي  التشغيمي  لمبي  حتى اهاي  العاـ الحالي، متوق

********** 
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 تراج  اللع  اداجمالي  لملفف المتوقف  عف العمؿ



دف  التحلف بحرك  التجارة البحري ، الخطوط البحري  العالمي  الى زيادة أجور الاقؿ البحري بصورة  
دوري ، وذلؾ خالؿ الرب  الثااي مف العاـ الحالي. كما عمدت هذه الخطوط الى زيادة عدد اللفف العامم  لمف 

الحرك . وقد أدى هذا التحلف الى تراج  الفائض مف هذه اقؿ الخطوط البحري  التي تلّيرها لكي تتمكف مف تأميف 
خالؿ تراج  هذه الحرك . فقد ااخفلت  ”Idle Vessels“اللع  اداجمالي  لملفف التي كاات لحبت مف الخدم  

ألؼ حاوي  امطي  في  538ألؼ حاوي  امطي  في بداي  الرب  الثااي مف العاـ الحالي الى  728هذه اللع  مف 
 بالمئ  خالؿ فترة ثالث  أشهر فقط 88621ألؼ حاوي  امطي  والبته  251راج  قدره اهاي  الرب  الثااي، أي بت
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