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مغرفة االلكتروني لموقع االلكترونية وأخبار الغرفة عمى الكافة النشرات عمى اإلمكان االطالع ب
 .  www.icnbeirut.comالدولية لممالحة في بيروت 
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 دعم األسر األكثر فقرا"الرئيس سميمان في حفل إطالق المرحمة األولى من "برنامج 
نهيار، والفقر منظومة متكاممة "الدولة تتحمل عبئا كبيرا في حماية البيئة االجتماعية من اال 

 من االحتياجات"
قاؿ رئيس الجميورية العماد ميشاؿ سميماف في حفؿ إطالؽ المرحمة األولى مف "البرنامج الوطني لدعـ 

أحواؿ المعيشة في لبناف راض مؤشرات ع"است فالوزراء نجيب ميقاتي، أاألسر األكثر فقرا" الذي حضره رئيس مجمس 
بالمئة مف  06بالمئة تحت خطر الفقر األدنى، و 2تحت خطر الفقر األعمى، و مف المبنانييف بالمئة 82يشير الى أف 

 51غذائية، وبية احتياجاتيـ المألؼ شخص في لبناف غير قادريف عمى ت 066سكاف المدف يعيشوف في مدف فقيرة، و 
 بالمئة مف دوف الحماية االجتماعية". 51بالمئة مف األطفاؿ في الشوارع ىـ لبنانيوف، و 

وأضاؼ الرئيس سميماف: "تتحمؿ الدولة عبئا كبيرا في حماية البيئة االجتماعية مف االنييار، وىي تحتضف 
مميار ليرة  300ألفا مف المتقاعديف توفر ليـ الرعاية. فالدولة تدفع ما ال يقؿ عف  06ألؼ أجير و 866أكثر مف 

لتجارية والصناعية، وىي تمبي احتياجات الصحية وىي تنفؽ عمى دعـ بعض السمع الزراعية واعمى الخدمات 
 اإلغاثة".

ولفت الرئيس سميماف  الى أف "الفقر منظومة متكاممة مف االحتياجات وفي طميعتيا مشكمة البطالة ومواضيع 
 األجور والتضخـ والتغطية الصحية...".

ووضع الضماف ة المجمس النيابي عمى استكماؿ االجراءات لضماف الشيخوخ حضوأعمف الرئيس سميماف "سن
مشيرا الى أنو "عمى قانوف االيجارات الجديد أف موضع التنفيذ والتمييد لمشروع التأميف الصحي الشامؿ"، االختياري 

 يوازي بيف احتياجات السوؽ وأوضاع المستأجريف".
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 المشروعألف مواطن استفادوا من  44أبو فاعور: 

أما وزير الشؤوف االجتماعية وائؿ أبو فاعور، فأوضح أف "ىذا المشروع ال يطوي صفحة الماضي، لكف بيذه 
التجربة نطمؽ النفير لما يجب أف يكوف"، مشددا عمى أف "أي دولة تكوف قاصرة إذا لـ تتوجو الى فقرائيا قبؿ 

لؼ مواطف لـ تقترب منو اصابع الطائفية والمذىبية، ووزارة أ 00أغنيائيا". وأكد أف "ىذا البرنامج الذي استفاد منو 
الشؤوف لـ تعرؼ انتماء ىؤالء المواطنيف وال تريد أف تعرؼ"، مشيرا الى أف المرحمة األولى منو ستتبعيا مرحمة ثانية 

 وثالثة...
********** 

 

 صابونجيان يعرض مع سالمة سبل تطوير التحفيزات التمويمية لمقطاع الصناعي
لتقى وزير الصناعة فريج صابونجياف في وزارة الصناعة حاكـ مصرؼ لبناف رياض سالمة، حيث عرض ا

ىذا االجتماع يأتي تكممة الجتماعات عدة سبؽ "معو سبؿ تطوير التحفيزات التمويمية لمقطاع الصناعي. وأوضح أف 
معا وبحثنا فييا سبؿ تأميف أفضؿ الظروؼ المؤاتية لتدعيـ القطاع الصناعي، عبر تمويؿ االستثمارات  أف عقدناىا

. وأضاؼ: "لدينا  رؤية مشتركة حوؿ معالجة ىذه القضايا واعتقد أف ىذا المقاء يصب في مصمحة "القائمة والجديدة
 الصناعييف في الدرجة األولى".

فأكد "اىتماـ المصرؼ المركزي ضمف االمكانات المتاحة بدعـ أما حاكـ مصرؼ لبناف رياض سالمة 
المشاريع الصناعية مف حيث التمويؿ والتأكيد أيضا عمى أىمية تطوير الصناعة في لبناف، ألف تركيزنا يصب عمى 

 إيجاد فرص عمؿ وتحسيف ميزاف المدفوعات، ويمكف لمقطاع الصناعي أف يضطمع بدور إيجابي عمى ىذا الصعيد".
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 الثقة موجودة في القطاع المصرفي...

مف ناحية أخرى، أكد سالمة أف المؤشرات االساسية تؤكد أف الثقة موجودة في القطاع المصرفي والوضع 
بالمئة.  2و  3لودائع نموا ما بيف النقدي المبناني. فيناؾ عرض لمدوالر وشراء لميرة المبنانية، والفوائد مستقرة، وتشيد ا

وأوضح أف "األحداث السورية ليا تأثير عمى المصارؼ المبنانية التي تعمؿ في سوريا أو التي تعمؿ مع السورييف، 
وبالتالي لف تعترضنا مفاجآت سمبية مف  ،لكننا اتخذنا، بالتنسيؽ معيا، إجراءات استباقية فكونت المؤونات الالزمة

 خالؿ نتائج مفاجئة تأتي مف ىذه المصارؼ العاممة في سوريا".
********** 

 

 الوزير حسين الحاج حسن: آن لنا أن يكون لنا خط بحري ثابت مواز لمخط البري
التي شكميا وزير  أكد وزير الزراعة حسيف الحاج حسف أنو يتابع موضوع النقؿ البحري في المجنة الوطنية 

االقتصاد والتجارة نقوال نحاس لتفعيؿ الصادرات. وأوضح: "ليس مف مصمحتنا إقفاؿ خط النقؿ البري الى الدوؿ 
العربية عبر األراضي السورية، بؿ إيجاد خط بحري مواز ودائـ، ما يخمؽ منافسة بيف المصدريف عبر الخطيف. ونحف 

ما يجري في سوريا، نرى أف فتح خط بحري يخفؼ مف الكمفة عمى كدولة ومصدريف ونقؿ بحري، بغض النظر ع
المصدريف. واالجتماع مع المعنييف، ىدفو البحث في العقبات التي تحوؿ دوف التصدير بحرا ومعالجتيا مع تركيزنا 

 عمى أف النقؿ البحري ليس خيارا استثنائيا، بؿ ىو خيار ثابت وقد آف لنا أف يكوف لنا خط بحري ثابت".
الزراعة، وحضره مسؤولوف  كالـ الوزير حسيف الحاج حسف في االجتماع الموسع الذي ترأسو في وزارةجاء  

الزراعية والمصدريف والوكاالت االقتصادية و والجمارؾ ومرفأ بيروت والييئات والزراعة النقؿ واالقتصاد  عف وزارات
 ."إيداؿ"البحرية ومؤسسة والشركات 
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وجرى خالؿ االجتماع البحث في نوعيف مف النقؿ البحري، األوؿ ىو النقؿ عبر الحاويات المبردة، والثاني   
. وقد تبيف أف النقؿ بالحاويات المبردة يتـ اليوـ (RO/RO)عبر نقؿ الشاحنات المبردة بواسطة السفف المدحرجة الػ 

حريتاف بصورة منتظمة مف مرفأ بيروت الى مرافئ جدة والخميج العربي. بينما نقؿ وىو متوافر وتؤمنو شركتاف ب
 الشاحنات المبردة بحرا، فتعترضو عقبات عدة، باالضافة الى أف كمفتو أكبر مف كمفة النقؿ بالحاويات المبردة.

 لجنة برئاسة القيسي
منقؿ البري والبحري الميندس عبد الحفيظ وقد انبثقت عف ىذا االجتماع الموسع لجنة برئاسة المدير العاـ ل 

القيسي، وقواميا ممثموف عف نقابات مصدري ومستوردي الخضار والفاكية والمزارعيف والوكالء البحرييف ووسطاء 
النقؿ وشركات المالحة البحرية، تكوف ميمتيا البحث في إيجاد السبؿ المثمى لتصدير االنتاج الزراعي بحرا عبر 

ة الى الدوؿ العربية وتحديد أكالؼ النقؿ والمدد الزمنية إليصاؿ الصادرات الزراعية الى مقاصدىا المرافئ المبناني
 المختمفة.

 دور محوري لمقيسي
، حيث جرى التداوؿ بمختمؼ في وزارة النقؿ وقد عقدت المجنة اجتماعا برئاسة الميندس عبد الحفيظ القيسي 

تـ التوصؿ الى أف و الخيارات الممكنة وعرضيا بشكؿ تفصيمي مف مختمؼ الجوانب الفنية والموجستية والمالية، 
الحاويات المبردة ىي واسطة النقؿ األفضؿ في عممية االنتاج الزراعي، كونيا ال ترتبط بتأميف عدد معّيف مف 

الحمولة حتى تصبح ذات جدوى اقتصادية، كما ىو الحاؿ في النقؿ ببواخر الػ الحاويات، وبالتالي حجـ معّيف في 
(RO/RO)  التي تحتاج الى تأميف حجـ معّيف مف الحمولة فضال عف تعذر نقؿ سائر سائقي الشاحنة المبردة عمى

عممية النقؿ بواسطتيـ. متنيا، األمر الذي يحتاج الى انتقاؿ ىؤالء جوا الى المرفأ المقصد الستالـ مركباتيـ واستكماؿ 
ىذا وأف البواخر التابعة لشركات المالحة البحرية التي تـؤ مرفأ بيروت كفيمة بنقؿ االنتاج الزراعي بالحاويات المبردة، 

 ساعة كمعدؿ عاـ الى مختمؼ مرافئ الدوؿ العربية ودوؿ المنطقة. 00أيا يكف عددىا، ال سيما وأنو يتوفر باخرة كؿ 
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 إعفاء الشاحنات المبنانية من رسم العبور من قبل السمطات التركية



أعمف المدير العاـ لمنقؿ البري والبحري الميندس عبد الحفيظ القيسي أف المباحثات التي جرت بيف وزارة و 
المبنانية مف الضرائب والرسـو التي تفرض عمييا األشغاؿ العامة والنقؿ مع السمطات التركية حوؿ إعفاء الشاحنات 

عند دخوليا أو عبورىا األراضي التركية، أسفرت عف تجاوب السمطات التركية مع طمب الوزارة، حيث أصبحت 
 الشاحنات معفاة مف رسـ العبور المفروض عمييا، وذلؾ انطالقا مف مبدأ المعاممة بالمثؿ.

ضافية أو إمرة مع السمطات التركية بشأف الحصوؿ عمى إعفاءات وأشار القيسي الى أف المباحثات مست 
 تخفيضات عمى الرسـو الضرائب المتبقية.

********** 

 

 ونحاس يبحث مع القيسي في التصدير الى الخميج وأوروبا
العاـ مع المدير البحث في االجتماع الذي عقده في وزارة االقتصاد  تابع وزير االقتصاد والتجارة نقوال نحاس  

سبؿ إيجاد وسائؿ نقؿ بحرية لتسييؿ تصدير البضائع المبنانية  في لمنقؿ البري والبحري الميندس عبد الحفيظ القيسي
فير الى دوؿ الخميج وأوروبا. وجرى في االجتماع عرض لممستجدات الطارئة عمى ىذا الصعيد، ال سيما لجية تو 

كؿ المعوقات التي يمكف أف تصادفيا عممية التصدير بيدؼ مساعدة  وكمفتيا وسبؿ إزالة الوسائؿ البديمة لمنقؿ البري
المصدريف المبنانييف في إيصاؿ منتجاتيـ الى األسواؽ العربية واألوروبية. وأكد القيسي أف المديرية العامة لمنقؿ البري 

والتجارة لتسييؿ  والبحري ستجري الدراسات الالزمة في ضوء المعطيات المتوفرة بناء عمى طمب وزارة االقتصاد
عمميات تصدير المنتجات المبنانية بصورة عامة، وتجدر االشارة الى أف ىذا االجتماع جاء استكماال الجتماعات 

 سابقة عقدىا الوزير نحاس مع االدارات المعنية بيذا الشأف.
********** 
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عطاء المصدر دعما لمنقل (RO/RO)الحويك: مطموب استئجار بواخر   وا 
أعمف رئيس جمعية المزارعيف انطواف الحويؾ أف المزارعيف يطمبوف أف تتحمؿ الدولة مسؤوليتيا في إيجاد  

وجيتيا "إف ما يقاؿ عف الفترة الزمنية الالزمة لبموغ المنتجات  "األخبار"البديؿ عف النقؿ البري، موضحا لصحيفة 
النيائية غير صحيح، ألف الشاحنات المبردة كانت تحمؿ لدى المزارع ثـ تغادر مباشرة الى بمد المقصد عبر سوريا، 

يوما بيف التحميؿ لدى  51لكف في حالة النقؿ البحري التقميدي بواسطة الحاويات المبردة "يحتاج الكونتينر الى نحو 
عمى الشاحنة  في البمد المقصد اخرة الى المرفأ المقصود، ثـ تحميمو مجدداالمزارع ونقمو الى المرفأ وشحنو عمى الب

عطاء  (RO/RO) لنقمو الى مركز التفريغ النيائي".  لذلؾ طالب الحويؾ الدولة "استئجار البواخر المدحرجة وا 
 المصدر دعما".

********** 

 
 زخور: أفضل حل لنقل المنتجات الزراعية هو الحاوية المبردة

فضؿ الحؿ األأف  ”Daily Star“و  ئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور لػ "األخبار" ر  صرح 
الحاويات المبردة التي تشحف بحرا بالطريقة التقميدية، وىو أمر اعتاده بعض المزارعيف بلنقؿ لالنتاج الزراعي ىو ا

"الشحف الجماعي" بواسطة الباخرة المدحرجة أياـ". أما  5والمصدريف الذيف تصؿ بضائعيـ الى مرفأ جدة خالؿ 
(RO/RO) " شاحنة". باالضافة الى ذلؾ، تشير وجية النظر الرسمية الى أف  36فيحتاج الى حمولة كاممة مف

عكس  سمبا عمى ينتصدير كميات كبيرة مف المنتجات الزراعية نحو سوؽ واحدة سيؤدي الى انخفاض األسعار، ما 
رية بالحاويات المبردة ىو األنسب كاف ىناؾ إجماع عمى أف التصدير عبر الخطوط البحالمصدر المبناني. ولذلؾ 

 ".واألسرع في الظروؼ الحالية
********** 
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 2102ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة في النصف األول من العام 

جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبناف، استمرار نمو حركة بيع السيارات أفاد البياف الصادر عف  
سيارة لمفترة ذاتيا  51855سيارة في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي مقابؿ  50216الجديدة المباعة. فقد بمغ عددىا 

 بالمئة. 56,32سيارة ونسبتيا  5001مف العاـ الماضي، أي بزيادة قدرىا 
سيارة جديدة تـ بيعيا في  5256الكورية احتمت المرتبة األولى، إذ بمغ عددىا  ”KIA“أف سيارة وأظير البياف  

سيارة، وحمت سيارة  8138اليابانية بػ  ”Nissan“العاـ الحالي، تبعتيا في المرتبة الثانية سيارة النصؼ األوؿ مف 
“Hyundai”  بة الرابعة لصالح سيارة سيارة، وجاءت المرت 8211الكورية في المرتبة الثالثة بػ“Toyota”  اليابانية بػ

 سيارة. 012األميركية بػ  ”Chevrolet“سيارة، وكانت المرتبة الخامسة مف نصيب سيارة  206
 

 مميون دوالر في النصف األول من العام الحالي 04133لبنان استورد وصدر بقيمة 
ية أف فاتورة تجارة لبناف مع العالـ الخارجي ارتفعت أفاد البياف الصادر عف المديرية العامة لمجمارؾ المبنان 

مميوف دوالر لمفترة ذاتيا مف العاـ  55051مميوف دوالر في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي، مقابؿ  50615الى 
 بالمئة. 51,60مميوف دوالر ونسبتو  5361الماضي، أي بارتفاع قدره 

مميوف دوالر، أي بزيادة كبيرة قدرىا  1882الر مقابؿ مميوف دو  56228بقيمة  بضائع فقد استورد لبناف 
 بالمئة.  53,18مميوف دوالر ونسبتيا  5015

مميوف  11مميوف دوالر، أي بارتفاع قدره  8553مميوف دوالر مقابؿ  8538بقيمة  سمعا بينما صّدر لبناف 
 بالمئة. 8,06دوالر ونسبتو 
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 مميون دوالر في النصف األول من العام الحالي 8401ارتفاع العجز التجاري الى 



 5111مميوف دوالر، أي بارتفاع قدره  3555مميوف دوالر مقابؿ  2356وبذلؾ بمغ العجز التجاري الخارجي  
 بالمئة. 88,51مميوف دوالر ونسبتو 

 
 ير الى لبنانالواليات المتحدة األميركية الشريكة األولى بالتصد

مف جية ثانية، أظير بياف الجمارؾ المبنانية أف الواليات المتحدة ما تزاؿ تتربع عمى المرتبة األولى في  
مميوف دوالر في النصؼ األوؿ مف العاـ  5100الئحة الدوؿ المصدرة الى لبناف، إذ استورد لبناف منيا سمعا بقيمة 

مميوف دوالر، واحتمت  56228القيمة االجمالية لمبضائع المستوردة والبالغة بالمئة مف  55,00أي ما نسبتو  الحالي،
بالمئة.  3,32مميوف دوالر أي ما نسبتو  253كؿ مف ايطاليا والصيف المرتبة الثانية بتصدير كؿ منيما سمع بقيمة 

بالمئة. وحمت  3,88و مميوف دوالر أي ما نسبت 320وكانت المرتبة الثالثة مف نصيب فرنسا بتصديرىا سمعا بقيمة 
بالمئة مف القيمة  1,01مميوف دوالر أي ما نسبتو  123المانيا في المرتبة الرابعة بتصديرىا سمعا الى لبناف بقيمة 

 االجمالية لمبضائع المستوردة.
 

 وسويسرا ما تزال الشريكة األولى باالستيراد من لبنان
 815سويسرا محتمة المرتبة األولى باستيرادىا سمعا بقيمة أما بالنسبة لمدوؿ المستوردة سمع مف لبناف، فظمت  

بالمئة مف القيمة االجمالية لمبضائع المبنانية  55,01مميوف دوالر في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي أي ما نسبتو 
سمعا بقيمة  مميوف دوالر، كما ظمت االمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية باستيراىا 8538المصدرة والبالغة 

مميوف دوالر  521بالمئة، وحمت في المرتبة الثالثة السعودية باستيرادىا بقيمة  2,25مميوف دوالر أي ما نسبتو  518
مميوف دوالر أي  580بالمئة، وتقدمت سوريا الى المرتبة الرابعة باستيرادىا سمعا مف لبناف بقيمة  2,36أي ما نسبتو 

 بالمئة. 1,2ما نسبتو 
********** 
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 المديرية العامة لمجمارك: ال أرصفة أو أماكن خاصة في مرفأ بيروت

 غير خاضعة لمرسوم الجمركية 
نفت المديرية العامة لمجمارؾ وجود أرصفة خاصة في مرفأ بيروت غير خاضعة لمرسـو الجمركية، مشيرة  

، ما زالت قيد التحقيؽ مف قبؿ السمطات القانونية. 8656الفساد التي وجيت ضد أحد موظفييا في العاـ  ةالى أف تيم
ال توجد أماكف خاصة أو أرصفة في مرفأ بيروت أو خارجو غير  بأنو وأضاؼ البياف الصادر عف الجمارؾ المبنانية

الدارة ا يىذه القضية فعميو أف يبمغ خاضعة لمرسـو الجمركية. واذا كاف أي شخص يممؾ معمومات مفيدة حوؿ
 .الجمارؾ

********** 
 

 انسحبت عمى وارداته المرفئيةمزدهرة قريطم: مرفأ بيروت مستمر بتسجيل حركة 
صرح حسف قريطـ الرئيس المدير العاـ لمرفأ بيروت أف األزمات الداخمية واألحداث األمنية الخطيرة  

 بتسجيؿ أرقاـ جيدة بحركتو ووارداتو المرفئية.الخارجية لـ تمنع المرفأ مف االستمرار 
بالتنسيؽ مع الشركة المشغمة لمحطة الحاويات  وأشار الى أف االجراءات الفورية التي اتخذتيا االدارة 
(BCTC) أوجدت حموال جزئية لالزدحاـ الذي يشيده المرفأ، بانتظار تنفيذ مشروع توسيع المرفأ الذي وادارة الجمارؾ ،

 لمشكمة بصورة نيائية.ؿ ىذه ايحس
وأوضح قريطـ أف أرقاـ مرفأ بيروت تشير الى أف حركتو االجمالية خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي  

جاءت أفضؿ مما كانت عميو في الفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، وأف ارتفاع كميات البضائع والحاويات والسيارات 
إيجابا عمى مجموع الواردات المرفئية المستوفاة خالؿ النصؼ األوؿ مف المستوردة برسـ االستيالؾ المحمي انعكست 

 العاـ الحالي.
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وكشؼ قريطـ عف قياـ إدارة المرفأ بإعداد تعرفات مرفئية مبسطة ومختصرة عف البضائع المستوردة، تتألؼ  
أصناؼ البضائع المستوردة باستثناء المواد الصناعية والزراعية التي منحت تعرفة مف أربعة بنود فقط: بند لكافة 

بالمشروبات الكحولية والتبغ والتنباؾ والدخاف، وىذا البند يفرض تعرفة مرفئية مرتفعة. وبند ، وبند مرفئية مخفضة
 خاص باأللعاب النارية واألسمحة والذخائر، وتعرفتو المرفئية ىي األعمى.

ريطـ أف مشاريع عدة أخرى تنفذ في مرفأ بيروت لكي يبقى المرفأ في طميعة المرافئ األكثر تطورا وأكد ق 
وحداثة في المنطقة. وتوقع أف ينجز مشروع التوسيع خالؿ النصؼ األوؿ مف العاـ القادـ، عمى أف تصبح المحطة 

 .8650مطمع النصؼ الثاني مف العاـ  الحالية والمحطة التي يجري بناؤىا جاىزتيف لالستخداـ بكامؿ طاقتيما في
    

********** 
 

 

 نتائج جيدة يحققها مرفأ بيروت بحركته ومجموع وارداته المالية
 في النصف األول من العام الحالي

افادت االحصاءات أف مرفأ بيروت حقؽ أرقاما جيدة بحركتو االجمالية ومجموع وارداتو المالية خالؿ  
المخيمة عمى البالد واألحداث األمنية  الحالي، رغـ تفاقـ األزمات السياسية واالضطراباتالنصؼ األوؿ مف العاـ 

التي تشيدىا سوريا. فقد بّينت ىذه االحصاءات أف الحركة التي سجميا مرفأ بيروت والواردات المالية الخطيرة 
 المستوفاة عبره، جاءت أفضؿ مما كانت عميو في الفترة ذاتيا مف العاـ الماضي.

 
 باخرة 0102عدد البواخر 

 5623باخرة مقابؿ  5658فقد بمغ عدد البواخر التي أمت مرفأ بيروت في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي  
 بالمئة. 0,16باخرة ونسبتو  31باخرة لمفترة عينيا مف العاـ الماضي، أي بتراجع قدره 
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 مميون طن 48383االجمالي لمبضائع الوزن 

مميوف طف،  0,851مميوف طف مقابؿ  0,521بينما ارتفع الوزف االجمالي لمبضائع المستوردة والمصدرة الى  
 بالمئة. 3,56ألؼ طف ونسبتو  856أي بتحسف قدره 

 مميوف طف كاآلتي: 0,521وتوزع ىذا الوزف االجمالي لمبضائع والبالغ  
ألؼ طف ونسبتو  852مميوف طف، أي بارتفاع قدره  8,205مميوف طف مقابؿ  0,631بمغ وزنيا  :البضائع المستوردة

 بالمئة. 2,30
آالؼ طف ونسبتو  2ألؼ طف، أي بتراجع قدره  555آالؼ طف مقابؿ  560: انخفض وزنيا الى البضائع المصدرة

 بالمئة. 5,10
 

 حاوية 303458حركة الحاويات تواصل نموها وتبمغ 
قت حركة الحاويات زيادة في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي عما كانت عميو في الفترة ذاتيا مف كما حق 

حاوية نمطية  50351حاوية، أي بارتفاع قدره  165651حاوية نمطية مقابؿ  155302العاـ الماضي، فبمغ عددىا 
 بالمئة. 8,35ونسبتو 

 
 لنصؼ األوؿ مف العاـ الحالي كاآلتي:حاوية نمطية في ا 155302وتوزع المجموع العاـ البالغ 

حاوية  0581حاوية، أي بزيادة قدرىا  851013حاوية نمطية مقابؿ  815528: بمغ عددىا الحاويات المستوردة
 بالمئة. 8,16نمطية ونسبتو 

حاوية،  850011حاوية نمطية مقابؿ  816008: بمغ مجموعيا الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 5,05حاوية نمطية ونسبتو  0103أي بارتفاع قدره 

حاوية، أي بزيادة  1813حاوية نمطية مقابؿ  58185: ارتفع عددىا الى الحاويات المعاد تستيفها عمى متن السفن
 بالمئة. 01حاوية نمطية ونسبتيا  0083قدرىا 
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حاوية نمطية في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي عمى  815528حركة الحاويات المستوردة والبالغة وتوزعت 

 الشكؿ التالي:
حاوية نمطية  556013حاوية نمطية مقابؿ  516511: بمغ مجموعيا الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحمي
 بالمئة. 3نمطية ونسبتو حاوية  1202لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، أي بتحسف قدره 

حاوية نمطية  81حاوية، أي بانخفاض قدره  028حاوية نمطية مقابؿ  010: بمغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 3,11ونسبتو 

حاوية، أي بانخفاض قدره  565052حاوية نمطية مقابؿ  566005: بمغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 0,10حاوية نمطية ونسبتو  0025

 

حاوية نمطية في النصؼ  816008حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرىا برسـ المسافنة والبالغة  أما 
 عمى الشكؿ التالي: فتوزعت األوؿ مف العاـ الحالي

 80838حاوية نمطية مقابؿ  80116: حققت زيادة جيدة فبمغ عددىا الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 55,61حاوية نمطية ونسبتو  0832أي بارتفاع قدره  حاوية،

عددىا بمغ : الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحمي
 بالمئة. 5,55حاوية نمطية ونسبتيا  5233قدرىا حاوية، أي بزيادة  552013حاوية نمطية مقابؿ  580135

حاوية، أي  565580حاوية نمطية مقابؿ  566802: بمغ مجموعيا عاد تصديرها برسم المسافنةالحاويات الم
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبتو  5522بانخفاض قدره 

 
 انخفاض حركة المسافنة في النصف األول من العام الحالي

 862355ـ الحالي مقابؿ حاوية نمطية في النصؼ األوؿ مف العا 866238وبمغ مجموع الحاويات برسـ المسافنة 
 بالمئة. 0,33حاوية نمطية ونسبتو  3238حاوية نمطية في الفترة عينيا مف العاـ الماضي، أي بتراجع قدره 
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 2102حركة السيارات في النصف األول من العام بارتفاع جيد 
سيارة مقابؿ  56861وحققت حركة السيارات التي تعامؿ معيا مرفأ بيروت زيادة كبيرة فبمغ مجموعيا  
 بالمئة.  86,55سيارة ونسبتو  0355سيارة، أي بنمو قدره  00505

 
 سيارة عمى الشكؿ التالي: 56861وتوزع ىذا المجموع البالغ 

سيارة ونسبتو  0538أي بارتفاع قدره  سيارة، 08265مقابؿ سيارة  01130: بمغ مجموعيا السيارات المستوردة
 بالمئة. 1,03

 0101سيارة، أي بزيادة قدرىا  006سيارة مقابؿ  5881: سجمت رقما قياسيا فبمغ السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 156,30سيارة ونسبتيا 

 
 تراجع حركة السواح بحرا

اتيكيا في الفصؿ األوؿ مف العاـ الحالي بسبب األوضاع أما حركة السواح بحرا فقد سجمت تراجعا درام 
سائحا فقط مقابؿ  165السياسية واألمنية المخّيمة عمى البالد واألحداث الجارية في سوريا. فقد بمغ عدد السواح 

 بالمئة. 31,02سائحا ونسبتو  0155سائحا لمنصؼ عينو مف العاـ الماضي، أي بانخفاض قدره  5552
 

 مجموع العام لمواردات الماليةارتفاع جيد لم
في مرفأ بيروت خالؿ  المستوردة برسـ األسواؽ المبنانية وانعكس النمو بحركة الحاويات والبضائع والسيارات 

مميوف  5016,251ارتفعت الى  يالنصؼ األوؿ مف العاـ الحالي، إيجابا عمى المجموع العاـ لمواردات المالية الت
مميوف دوالر ونسبتو  13,100مميوف دوالر لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، أي بارتفاع قدره  5818,231دوالر مقابؿ 

 بالمئة. 3,28
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 األوؿ مف العاـ الحالي كاآلتي:مميوف دوالر في النصؼ  5016,251وتوزع ىذا المجموع  البالغ 
مميوف دوالر  1,220مميوف دوالر، أي بتحسف قدره  31,801مميوف دوالر مقابؿ  21,552: بمغت الواردات المرفئية

 بالمئة. 3,58ونسبتو 
 81,020مميوف دوالر، أي بارتفاع قدره  001,056مميوف دوالر مقابؿ  005,110: بمغ مجموعيا الواردات الجمركية

 بالمئة. 5,68ف دوالر ونسبتو مميو 
مميوف دوالر، أي  105,255مميوف دوالر مقابؿ  113,120حققت زيادة جيدة، فبمغ مجموعيا : (VAT)واردات الـ 
 بالمئة. 58,55مميوف دوالر ونسبتو  00,538بتحسف قدره 

ألؼ  511بارتفاع قدره  مميوف دوالر، أي 8,186مميوف دوالر مقابؿ  8,351: بمغ مجموعيا واردات رئاسة الميناء
 بالمئة. 3,35دوالر ونسبتو 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/33 
ICN – Newsletter nr. 16 August 2012 

 

 
-19- 



 
 

Beirut Port activities & Revenues in First Half 2011 & 2012 
 1st half 2012 

 
1st half 2011 
 

+ / - + / - % 

Number  of vessels 1012 vessels 1087  vessels -75 vessels -6,90 % 

Tonnage handled 3,485 m.  tons 3,245 m. tons +240 thousand 
tons 

+7,40 % 

Tonnage  imported 3,079 m.  tons 2,831 m.  tons +248 thousand 
tons 

+8,76 % 

Tonnage  exported 406 thousand 
tons 

414 thousand  
tons 

-8 thousand 
tons 

-1,93 % 

Containers handled 514768 TEU 501049 TEU +13719 TEU +2,74 % 

Containers imported full 
for local markets 

150495 TEU 140657 TEU +9838 TEU +7% 

Containers exported full 
with Lebanese cargoes 

26550 TEU 23272 TEU +3278 TEU +14,05 % 

Total Transshipment 
containers handled  

200872 TEU 208744 TEU -7872 TEU -3,77 % 

Cars handled 40205 cars 33464 cars +6741 cars +20,14 % 

Cars imported 35976 cars 32804 cars +3172 cars +9,67 % 

Cars exported 4229 cars 660 cars +3569 cars +541 % 

Number of Tourists 904 Tourists 4448 Tourists -3544 Tourists -80 % 

Port revenues (millions) 
USD 

85,118  m. USD 79,235  m. 
USD 

+5,883 m. USD +7,42 % 

Customs revenues 
(millions) USD 

664,996  m. 
USD 

639,310  m. 
USD 

+25,686 m. 
USD 

+4,02 % 

VAT revenues (millions) 
USD 

597,986  m. 
USD 

531,814  m. 
USD 

+66,172 m. 
USD 

+12,44 % 

Harbor Master  revenues 
(millions) USD 

2,715 m. USD 2,520 m. USD +195 thousand 
USD 

+7,74 % 

Total revenues (millions) 
USD 

1350,815 m. 
USD 

1252,879  m. 
USD 

+97,936 m. 
USD 

+7,82 % 

********** 

19/33 
ICN – Newsletter nr. 16 August 2012 

 



-20- 
 

األحداث األمنية في منطقة الشمال وسوريا انعكست سمبا عمى حركة مرفأ طرابمس ومجموع 
  2102وارداته المالية في النصف األول من العام 

في ىا بعض القرى والبمدات العكارية والتي تندلع مف حيف الى آخر دتبيف أف األحداث األمنية التي تشي
 مدينة طرابمس وضواحييا، انعكست سمبا عمى حركة مرفأ طرابمس ومجموع وارداتو المالية.

أّثر تصاعد األعماؿ الحربية في الداخؿ السوري وعبر الحدود المبنانية السورية، سمبا عمى حركة كما  
 والعراؽ... البضائع المستوردة عبر مرفأ طرابمس وىي برسـ الترانزيت البري الى األردف والسعودية

وكانت ادارة مرفأ طرابمس تأمؿ أف يكوف العاـ الحالي مميزا مع إنجاز مشاريع التوسيع والتطوير والتعميؽ  
نشاء البنى التحتية والفوقية مف جية أخرى. لكف ىذه األحداث  طالؽ المناقصات لمتجييز وا  الداخمية مف جية، وا 

فة في حيف كانت التوقعات تشير الى أف عددا كبيرا مف والخارجية جعمت المشاركة في ىذه المناقصات ضعي
 الشركات العالمية كانت تعتـز المشاركة في ىذه المناقصات.

 األرقاـ التالية: 8658و  8655وأظيرت المقارنة بحركة مرفأ طرابمس خالؿ النصؼ األوؿ مف العاميف  
 بالمئة. 86باخرة ونسبتو  16 باخرة، أي بانخفاض قدره 816باخرة مقابؿ  866: بمغ عدد البواخر

طنا ونسبتو  553215طنا، أي بتراجع قدره  355826طنا مقابؿ  110581: بمغ وزنيا االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 51,20

 طنا عمى الشكؿ التالي: 110581وتوزع ىذا الوزف االجمالي البالغ  
طنا ونسبتو  05201طنا، أي بتراجع قدره  151166طنا مقابؿ  521605: انخفض وزنيا الى البضائع المستوردة

 بالمئة. 55,26
 58,01طنا ونسبتو  28128طنا، أي بانخفاض قدره  515026طنا مقابؿ  555012: بمغ وزنيا البضائع المصدرة

 بالمئة.
 بالمئة. 80,22سيارة ونسبتو  101سيارة، أي بتحسف قدره  8856سيارة مقابؿ  8331: ارتفع الى عدد السيارات
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 انخفاض مجموع الواردات المالية

وأدى تراجع حركة مرفأ طرابمس االجمالية الى انخفاض المجموع العاـ لمواردات المالية خالؿ النصؼ األوؿ  
عينيا مف العاـ الماضي، أي مميوف دوالر لمفترة  32,512مقابؿ مميوف دوالر  06,131مف العاـ الحالي، حيث بمغ 

 بالمئة. 88,20مميوف دوالر ونسبتو  53,151بتراجع قدره 
 مميوف دوالر في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي عمى الشكؿ التالي: 06,131وتوزع ىذا المجموع البالغ  

دوالر، أي بتحسف مميوف  1,503مميوف دوالر مقابؿ  1,110: سجؿ ارتفاعا صغيرا فبمغ مجموع الواردات المرفئية
 بالمئة. 8,06ألؼ دوالر ونسبتو  580قدره 

 3,022مميوف دوالر، أي بانخفاض قدره  80,315مميوف دوالر مقابؿ  50,000: بمغ مجموع الواردات الجمركية
 بالمئة. 05,55مميوف دوالر ونسبتو 

مميوف دوالر، أي  51,826ابؿ مميوف دوالر مق 02,080: بمغ (VAT)مجموع واردات الضريبة عمى القيمة المضافة 
 بالمئة. 85,00مميوف دوالر ونسبتو  56,013بتراجع قدره 

********** 
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Tripoli Port activities & Revenues in 1st Half 2011 & 2012 

 

 1st half 2012 1st half 2011 + / - + / - % 

Number  of vessels 200 vessels 250  vessels -50 vessels -20 % 

Tonnage handled 596429  tons 744280 tons -147851  tons -19,86 % 

Tonnage imported 485031 tons 549900 tons -64869 tons -11,8 % 

Tonnage exported  111398 tons 194380  tons -82982 tons -42,69 % 

Cars handled 2775  cars 2240  cars +535 cars +23,88 % 

Port revenues (millions)  
USD 

 5,593 m. USD 5,467 m. USD +126 thousand 
USD 

+2,30 % 

Customs revenues 
(millions) USD 

16,363  m. 
USD 

23,751  m. 
USD 

-7,388 m. USD -31,11 % 

VAT revenues (millions) 
USD 

38,623  m. 
USD 

49,280  m. 
USD 

-10,657 m. 
USD 

-21,63 % 

Total revenues (millions) 
USD 

60,579 m. USD 78,498 m. USD -17,919 m. 
USD 

-22,83 % 

 

********** 
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 وسورياتراجع دراماتيكي لحجم التبادل التجاري بين تركيا 
أدى تدىور العالقات بيف تركيا وسوريا واندالع األحداث األمنية الخطيرة في األراضي السورية المحاذية  

لحدود البمديف الى انخاض دراماتيكي لحجـ التبادؿ التجاري وتعميؽ العمؿ باتفاؽ التجارة الحرة الموقع بينيما، وذلؾ 
 .8655كانوف األوؿ )ديسمبر(  0اعتبارا مف 
، وتراجع الى 8656مميوف دوالر في العاـ  8535فقد تبيف أف حجـ التبادؿ التجري بيف تركيا وسوريا بمغ  

 ، بعد تدىور العالقات وانقطاع العالقات الدبموماسية بيف البمديف.8655مميوف دوالر في العاـ  8566
 8655لربع األوؿ مف العاـ مميوف دوالر في ا 280وأظيرت االحصاءات أف حجـ التبادؿ التجاري ىبط مف  

 مميوف دوالر خالؿ األشير األربعة األولى مف العاـ الحالي. 816الى أقؿ مف 
********** 

 
 نتائج جيدة يسجمها ميناء العقبة األردني

ميناء العقبة األردني أف المرفأ سجؿ زيادة بحركتو االجمالية في النصؼ أظيرت االحصاءات الخاصة ب 
 الحالي مقارنة مع تمؾ المحققة في الفترة ذاتيا مف العاـ الماضي.األوؿ مف العاـ 

ألؼ طف  801مميوف طف، أي بزيادة بمغت  1,111مميوف طف مف البضائع مقابؿ  1,206المرفأ  تداوؿفقد  
 بالمئة.  8,30ونسبتيا 

ية، أي ألؼ حاو  002آالؼ حاوية نمطية مقابؿ  565وحققت حركة الحاويات زيادة جيدة فبمغ عددىا 
 بالمئة. 51,10ألؼ حاوية نمطية ونسبتو  00بارتفاع قدره 

مف جية ثانية، أوضح محمد خميؿ أبو اليوى مدير مشروع توسيع محطة الحاويات، أف المشروع الذي بدأ 
متر، وبالتالي  5666مترا ليصؿ الى  506، يتضمف تطويؿ الرصيؼ الحالي لممحطة بمقدار 8661تنفيذه في العاـ 

مميوف حاوية نمطية سنويا، ما سيعزز المكانة االستراتيجية لميناء  5,166الطاقة االستيعابية لممحطة الى  سترتفع
 العقبة كبوابة تجارية مف والى أسواؽ المشرؽ العربي والسوؽ العراقية.
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مميوف دوالر أميركي، ومف المتوقع االنتياء مف تنفيذه في  801ويذكر أف التكمفة االجمالية لممشروع تبمغ 
 .8650العاـ 

********** 
 

 با السعودي محطة محورية لمبضائع التركية نحو أسواق الخميج العربيضمرفأ 
توقؼ تدفؽ الشاحنات إغالقيا وبالتالي تدىور األوضاع األمنية عمى الحدود التركية السورية أدى الى  

المحممة بالبضائع التركية الى دوؿ الخميج العربي، مرورا باألراضي السورية. وأعمف مسؤوؿ في شركة تركية لمنقؿ 
بشكؿ شبو حركة التصدير شؿ البري أف سوريا تعتبر بوابة تركيا الى الخميج العربي "وأف تأـز األوضاع في سوريا 

 كامؿ".

مصدريف األتراؾ  الى البحث عف طرؽ بديمة لموصوؿ الى الخميج، فعمدوا الى وقد دفعت ىذه األوضاع ال
في مرفأ مرسيف التركي عمى المتوسط،  (RO/RO)تحميؿ الشاحنات المحممة بالصادرات التركية عمى سفف دحرجة 

السويس في  حيث يعاد تفريغيا في مرفأ بور سعيد عمى المتوسط أيضا، ومف ثـ تنتقؿ ىذه الشاحنات برا الى مرفأ
عمى أف تغادر برا الى  ،با السعوديضالبحر األحمر حيث تشحف عمى سفف مدحرجة أيضا، التي تفرغيا في مرفأ 

 األسواؽ السعودية والخميجية.
ويذكر أف الطريؽ الجديدة لمتجارة التركية الى الخميج أكثر كمفة مف النقؿ برا وتطمب مدة زمنية أطوؿ،  

 شاحنة في كؿ رحمة. 26المحدودة لسفف الرو/رو القادرة عمى نقؿ نحو باالضافة الى االمكانية 
دوالر أميركي لمشاحنة التي تستخدـ ىذا الخط  5666وتجدر االشارة الى أف الحكومة التركية تقدـ دعما قدره  

 البحري/البري/البحري لموصوؿ الى الخميج العربي.
********** 
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 مميون حاوية نمطية  2882تداول تئ دبي العالمية وانشركة م
ئ دبي العالمية التي تشرؼ عمى إدارة وتشغيؿ عدة محطات حاويات في العالـ، عف وانأعربت شركة م 

 ارتياحيا لحركة الحاويات التي تعاممت معيا ىذه المحطات في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي. فقد بينت
مميوف حاوية نمطية في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي مقارنة مع  82,8االحصاءات أف ىذه المحطات تداولت 

 بالمئة. 3,00مميوف حاوية لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، أي بنمو قدره مميوني حاوية نمطية ونسبتو  80,8
 

 مميون حاوية نمطية  5833ومرافئ دبي تتعامل مع 
ئ دبي العالمية أف مرافئ دبي في االمارات العربية المتحدة حققت نتائج جيدة أيضا في وانوأعمنت شركة م 

مميوف حاوية  0,563مالييف حاوية نمطية مقابؿ  0,115النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي. فقد ارتفعت حركتيا الى 
 بالمئة. 3,08ألؼ حاوية نمطية ونسبتو  553لمفترة عينيا مف العاـ الماضي، أي بارتفاع قدره 

محطة حاويات وىي تجري  06تشرؼ حاليا عمى إدارة وتشغيؿ  العالمية ويذكر أف شركة مرافئ دبي
 بمداف في العالـ. 56محطة حاويات إضافية في  55مفاوضات إلبراـ عقود لتشغيؿ 

********** 
 

“Standard & Poor’s”  مصرفا ايطاليا" 03تخفض تصنيف 
مصرفا ايطاليا"  51عف تخفيض تصنيؼ  ”Standard & Poor’s“تماني أعمنت وكالة التصنيؼ االئ 

المصارؼ االيطالية يزداد ألف ايطاليا  ضعؼبسبب ركود اقتصادي طويؿ األمد في ايطاليا. وقالت الوكالة: "نعتقد أف 
تواجو انكماشا اقتصاديا مدتو أطوؿ وأعمؽ مما كاف متوقعا". وتبّيف أف بيف المصارؼ التي تـ تخفيض تصنيفيا 

“Rating” :“Banca Carige Spa”  و“Unione Di Bauche Italia”  و“Banca Popolare Dell alto 

daige”كػ الية الكبرى. إال أف تصنيؼ المصارؼ االيط “Unicredit Spa”  و“Intesa San Paolo Spa”  فبقيت
 مف دوف تغيير.
: "أف ركودا أكبر سيرفع مخزوف المخاطر، في المصارؼ االيطالية التي  ”Standard & Poor’s“وقالت 

 تواجو مشكالت، الى مستويات أكبر مما كنا نتوقع".
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، مما كاف 8658بالمئة في الربع األوؿ مف العاـ  6,2وكاف إجمالي الناتج القومي االيطالي انخفض بنسبة  
 عميو في الربع الذي سبقو، وىذا االنخفاض ىو لمربع الثالث عمى التوالي.

وىي وكالة أخرى لمتصنيؼ االئتماني قد خفضت في منتصؼ شير تموز )يوليو(   ”Moodys“وكانت  
بعد أياـ مف خفض تقييـ  ”Intesa San Paolo Spa“و  ”Unicredit Spa“مصرفا إيطاليا" مف بينيا  50درجة 

 ديف الدولة االيطالية.
********** 

 

 انخفاض مفاجئ لمناتج الصناعي الياباني
ادرة عف وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أف الناتج الصناعي في البالد نات جديدة صاأظيرت بي 

سجؿ انخفاضا وذلؾ لمشير الثالث عمى التوالي، مما جدد المخاوؼ مف أف النمو االقتصادي في البالد قد يفقد زخمو 
 خالؿ الفترة المقبمة.

بالمئة مقارنة بنتائجيا  6,5)يونيو( الماضي بنسبة وقد انخفض إنتاج المصانع اليابانية خالؿ شير حزيراف  
عف شير نيساف )أبريؿ(  بالمئة 0,5خالؿ شير أيار )مايو( الذي سبقو والذي كاف سجؿ انخفاضا كبيرا بمغت نسبتو 

8658. 
وأضافت البيانات: "يبدو أف الناتج الصناعي يميؿ الى االنخفاض، األمر الذي يشير الى تراجع التوقعات  

كانت سجمت في أيار )مايو( الماضي في شأف تحقيؽ انتعاش في االنتاج. وأشارت الى أف االنخفاض ناجـ  التي
بشكؿ أساسي عف تراجع أداء قطاعات الحديد والصمب واآلالت، إضافة الى ضعؼ الطمب الخارجي عمى المنتجات 

 الصناعي الياباني. الذي قد يكوف بحد ذاتو لعب دورا في انخفاض الناتجو الصناعية اليابانية 
ويذكر أف اليف الياباني القوي ىو عقبة أخرى بالنسبة لممصدريف اليابانييف، إذ أف ذلؾ يجعؿ مف البضائع  

 .وأقؿ طمبا اليابانية المصدرة الى الخارج أكثر كمفة
********** 
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 2100في العام  ”OPEC“ألف مميار دوالر إيرادات 
، وذلؾ لممرة 8655عتبة ألؼ مميار دوالر في العاـ  ”OPEC“تخطت إيرادات منظمة الدوؿ المصدرة لمنفط  

 .5105األولى منذ نشأتيا في العاـ 
بمدا، جميعيـ حققوا زيادة في إيراداتيـ، باستثناء ليبيا التي شيدت تراجعا  OPEC” 58“ويبمغ عدد أعضاء  

 بالمئة بسبب الحرب التي كانت دائرة عمى أراضييا. 30بنسبة  في إنتاجيا
مميوف نسمة وناتجيا المحمي حوالي  551,3بمدانا يبمغ عدد سكانيا أكثر مف  ”OPEC“وتمثؿ منظمة  

في العاـ  مميار دوالر 5632ألؼ مميار دوالر )تريميوف(. وصدرت ىذه البمداف نفطا وغازا طبيعيا بقيمة  8161
8655. 

مميار متر  11686مميار برميؿ مف النفط الخاـ و  OPEC” 5511,3“ويبمغ حجـ االحتياطي لدوؿ منظمة  
 مكعب مف الغاز الطبيعي.

********** 
 

 إنتاج الكهرباء في إيران  ”Megawatts“ألف  58
ألؼ  02تخطى حاجز الػ  فأعمف وزير الطاقة االيراني مجيد نامجو أف حجـ توليد الكيرباء في إيرا 

“Megawatts”  حتى شير تموز )يوليو( مف العاـ الحالي، مضيفا أف إيراف تحتؿ المرتبة األولى في الشرؽ األوسط
 في العالـ مف حيث القدرة عمى توليد الكيرباء. 51والػ 

********** 
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 البحري بين آسيا وأوروباانتعاش أجور النقل 
تمكنت الخطوط البحرية العالمية مف زيادة أجور النقؿ البحري بيف آسيا وأوروبا بعد تراجع استمر أسابيع  

لمنقؿ البحري، أف انتعاش أجور النقؿ البحري عائد الى نجاح ىذه الخطوط بوضع  ”DREWRY“عدة. وقاؿ مؤشر 
لألسطوؿ التجاري العالمي وجعميا موازية لحجـ التجارة البحرية  ”Over Capacity“حد الرتفاع القدرة االستيعابية 

 بيف آسيا وأوروبا.
تموز  80دوالر في  0000قدـ ارتفعت مف  56أف أجور نقؿ حاوية مف فئة  ”DREWRY“وأضاؼ مؤشر  

في فترة لـ تتجاوز  ا"دوالر  500آب )أغسطس( الماضي، أي بزيادة قدرىا  8دوالر في  0510)يوليو( المنصـر الى 
 األسبوع الواحد.

أف الشركات البحرية العاممة بيف آسيا وأوروبا استطاعت  ”DREWRY“مدير  ”Philip Damas“وأوضح  
تكيؼ سعة بواخرىا مع حجـ التجارة البحرية، ما "جعمنا نشيد ارتفاع أجور النقؿ وتحقيؽ نتائج مالية أفضؿ، فقد 
 عمدت ىذه الشركات الى إقامة تحالفات فيما بينيا، ما مّكنيا مف تقميص سعة البواخر المستخدمة وتعميؽ خدمات
خطوط ال جدوى اقتصادية مف االستمرار في تشغيميا، إضافة الى سحب عدد إضافي مف السفف مف الخدمة وتأجيؿ 

 تنفيذ عقود استئجار سفف كانت أبرمتيا".
أف تسجؿ أجور النقؿ البحري تراجعا خالؿ النصؼ الثاني مف العاـ الحالي، مع  ”Damas“ومع ذلؾ، توقع  

وروبي وأزمة الديوف التي تتخبط فييا بعض بمداف االتحاد األوروبي، ما ينعكس تراجعا استمرار انكماش االقتصاد األ
 بحركة التجارة البحرية بيف آسيا وأوروبا.

********** 
 

 في النصف األول من العام الحالي ”OOIL“انخفاض أرباح 
)ىونغ كونغOOIL (Orient Overseas International ltd.”  )“أفاد البياف الصادر عف شركة المالحة  

مميوف دوالر لمفترة نفسيا  531مميوف دوالر مقابؿ  553أف أرباحيا انخفضت في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي الى 
 بالمئة. ,00,1مميوف دوالر ونسبتو  12مف العاـ اماضي، أي بتراجع قدره 
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ىذا التراجع ناتج عف استمرار تدىور أجور النقؿ البحري وارتفاع أسعار النفط في الربع وأوضح البياف أف  
مميوف دوالر مقابؿ  0588األوؿ مف العاـ الحالي، ما انعكس سمبا عمى نتائج الشركة، عمما أف إيراداتيا ارتفعت الى 

 بالمئة. 0,22مميوف دوالر ونسبتو  865مميوف دوالر، أي بتحسف قدره  8185

مميوف حاوية نمطية  8,066وأشارت الشركة الى أنيا تمكنت مف زيادة حصتيا في نقؿ الحاويات فبمغت 
 بالمئة. 0,58ألؼ حاوية ونسبتو  516مميوف حاوية، أي بتحسف قدره  8,516مقابؿ 

)ىونغ  ”OOCL (Orient Overseas Container Line“ممموكة مف قبؿ مجموعة  ”OOIL“ويذكر أف  
ألؼ حاوية نمطية وتحتؿ المرتبة الحادية عشرة  500باخرة تبمغ سعتيا االجمالية  10تسّير أسطوال يضـ  كونغ( التي
 في العالـ.

********** 

 
KLM” –“Air France   وظيفة 3022تخطط إللغاء 

وظيفة في فروعيا المنتشرة في جميع  1588إلغاء  ”Air France – KLM“ الخطوط الجوية قررت مجموعة 
وتخفيض مصاريفيا، عمما أف عدد العامميف لدييا يبمغ أنحاء العالـ، وذلؾ مف خالؿ خطة إلعادة تنظيـ ىيكمتيا 

 .موظفا وعامال 51065
 5,50أنيا تكبدت خسائر بمغت الفرنسية اليولندية،  ”Air France – KLM“وأوضحت الخطوط الجوية 

ار دوالر في الربع الثاني مف العاـ الحالي، نتيجة لتراجع حركة نقؿ الركاب جوا، والمنافسة الحادة التي يشيدىا ممي
 ألسعار النفط والمحروقات. ةالمتواصمبالزيادة ارتفاع الكمفة التشغيمية المتمثمة و قطاع النقؿ الجوي، 

********** 
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“DHL” تحقق نتائج جيدة في الربع الثاني من العام الحالي 
لمبريد السريع نتائج جيدة في الربع الثاني مف العاـ الحالي. فقد بمغت أرباحيا  ”DHL“حققت الشركة العالمية  

مميوف دوالر  83,2مميوف دوالر لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، أي بزيادة قدرىا  502,1مميوف دوالر مقابؿ  500,3
 بالمئة. 86ونسبتيا 
مميوف دوالر  555يار دوالر، أي بارتفاع قدره مم 5,110مميار دوالر مقابؿ  5,003كما بمغت إيراداتيا الى  
 بالمئة. 3,05ونسبتو 

********** 
 

 2102في الربع الثاني من العام  Corp -“Cosco”تراجع أرباح 
أف انخفاض أجور النقؿ البحري  ”Cosco-Corp“المالكة لشركة  الصينية ”Cosco“أعمنت مجموعة  

يرادات  الناشطة في ىذه الشركة لمبضائع العادية والدكمة في الربع الثاني مف العاـ الحالي، انعكس سمبا عمى أرباح وا 
 ميداف النقؿ البحري.

مميوف  05,1مقابؿ في الربع الثاني مف العاـ الحالي مميوف دوالر  Cosco-Corp” 83,0“ فقد بمغت أرباح 
 بالمئة. 50,52مالييف دوالر ونسبتو  5,0، أي بانخفاض قدره لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي ردوال

مميوف  85، أي بتراجع قدره مميوف دوالر 110مقابؿ مميوف دوالر  131الى  ياكما انخفض مجموع إيرادات 
 بالمئة. 8,55دوالر ونسبتو 

 02,1مميوف دوالر في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي، مقابؿ  Cosco Corp” 11,5“أرباح  بمغتبذلؾ و  
 بالمئة. 51,06مميوف دوالر ونسبتو  50,1مميوف دوالر لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، أي بانخفاض قدره 

تعاقدت عمى بناء سفف مف مختمؼ األنواع واألحجاـ تبمغ كمفتيا االجمالية  ”Cosco Corp“ويذكر أف  
 .8655تتسمميا قبؿ نياية العاـ مميار دوالر، عمى أف  1,1حوالي 

********** 
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“Horizon Lines” تسجل خسائر في الربع الثاني من العام الحالي 
العاممة بيف المرافئ األميركية، أف الخسائر التي  ”Horizon Lines“أعمنت شركة المالحة األميركية  

مميوف دوالر مقابؿ  81,2تكبدتيا في الربع الثاني مف العاـ الحالي ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وصؿ مجموعيا الى 
 مميوف دوالر. 5,1خسائر لـ تتجاوز 

 1إدارة وتشغيؿ  باخرة، كما أنيا تشرؼ عمى 51تممؾ أسطوال يضـ  ”Horizon Lines“أف  المعمـوو  
 .”Puerto Rico“و  ”Alaska“و   ”Hawai“محطات حاويات صغيرة في: 

********** 
 

يرادات   الهولندية في الربع الثاني من العام الحالي ”Geva“انخفاض أرباح وا 
اليولندية، أف الركود االقتصادي الذي تشيده  ”Geva Logistics“أظير بياف صادر عف الشركة الموجستية  

يراداتيا خالؿ الربع الثاني مف العاـ الحالي. فقد بمغ مجموع أرباحيا ال  36بمداف األوروبية أّثر سمبا عمى أرباحيا وا 
مميوف ليرة  55مميوف ليرة استرلينية لمفترة ذاتيا مف العاـ الماضي، أي بتراجع قدره  25مميوف ليرة استرلينية مقابؿ 

 بالمئة. 50,12استرلينية ونسبتو 
مميوف  566، أي بتراجع قدره ا"مميار  5,166مقابؿ استرلينية مميار ليرة  5,266نخفضت إيراداتيا الى كما ا 

 بالمئة. 1,80ليرة استرلينية ونسبتو 
********** 

 

“CMA CGM”  2100ماليين حاوية نمطية في العام  01الفرنسية تنقل 
مالييف حاوية نمطية  56الفرنسية أنيا أّمنت شحف  ”CMA CGM“أظيرت البيانات الصادرة عف مجموعة  
ألؼ حاوية نمطية ونسبتو  106، أي بنمو قدره 8656مالييف حاوية في العاـ  1,656، مقابؿ 8655في العاـ 

 بالمئة. ,56,6
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مميار  51,5مميار دوالر مقابؿ  55,1بمغ  ”CMA CGM“وبينت ىذه البيانات أيضا أف مجموع إيرادات 
 بالمئة. 5,08مميوف دوالر ونسبتو  866، أي بانخفاض قدره 8656دوالر لمعاـ 
مميوف حاوية  5,010باخرة تبمغ سعتيا االجمالية  565أسطوال يضـ  ”CMA CGM“مجموعة تستخدـ و  
 .وىي تحتؿ المرتبة الثالثة في العالـنمطية 

********** 
 

 2100مميون حاوية نمطية في العام  048011تشحن  ”MSC“و 
مميوف حاوية نمطية  50,566السويسرية أنيا شحنت ما مجموعو  ”MSC“أفادت االحصاءات التي نشرتيا  
، أي بزيادة قدرىا مميوف حاوية نمطية ونسبتيا 8656مميوف حاوية نمطية لمعاـ  58,566، مقابؿ 8655في العاـ 

 بالمئة. 2,80
مميوف حاوية نمطية  8,550باخرة تبمغ سعتيا االجمالية  MSC” 556“د البواخر التي تستخدميا وبمغ عد 

 .8658في نياية شير تموز )يوليو( مف العاـ 
 تحتؿ المرتبة الثانية في العالـ. ”MSC“ويذكر أف  

********** 
 

“Hamburg Sud”  حاوية نمطية 4011تستمم الباخرة الثامنة بسعة 
البرازيمي بمناسبة استالميا لمباخرة  ”Santos“مانية احتفاال في مرفأ لاال ”Hamburg Sud“أقامت شركة  

“Santa Ursula”  حاوية نمطية، وىي الثامنة مف عشر بواخر مف الفئة ذاتيا كانت تعاقدت عمى  3566سعة
 لصناعة السفف. ”Daewoo“بنائيا مع الشركة الكورية الجنوبية 

بيف مرافئ آسيا  ”Hamburg Sud“الى الخط المنتظـ الذي تؤمنو  ”Santa Ursula“وقد انضمت الباخرة  
 وأفريقيا الجنوبية والساحؿ الشرقي ألميركا الجنوبية.
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سعتيا بمغ تباخرة  565المرتبة الثانية عشرة في العالـ بأسطوؿ تجاري يضـ  ”Hamburg Sud“وتحتؿ  
 .ألؼ حاوية نمطية 501اإلجمالية 

********** 
 

 شنغهاي ما يزال يحتفظ بالمرتبة األولى في النصف األول من العام الحاليمرفأ 
الصيني ما يزاؿ يحافظ عمى المرتبة األولى في العالـ بتعاممو  ”Shanghai“أظيرت االحصاءات أف مرفأ  

مميوف حاوية نمطية في النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي، في حيف ظؿ مرفأ سنغابور في المرتبة الثانية  51,226مع 
أ سنغابور مميوف حاوية نمطية. والمعمـو أف مرفأ شنغياي تمّكف مف انتزاع المرتبة األولى مف مرف 51,506بتداولو 

 .8656في العاـ 
********** 

 

 مميون حاوية نمطية 558381مع  تاألولى في الصين تعامم ةالمرافئ العشر 
األولى في النصؼ األوؿ مف  ةأفادت وزارة النقؿ الصينية أف المرافئ الصينية التي احتمت المراتب العشر  

مميوف حاوية  51,226رفأ شنغياي المرتبة األولى بػ مميوف حاوية نمطية. واحتؿ م 00,126 تعاممت معالعاـ الحالي 
مميوف حاوية نمطية، وجاءت المرتبة الثالثة  56,235في المرتبة الثانية بػ  ”Shenzhen“نمطية، بينما حؿ مرفأ 

 مميوف حاوية نمطية. 2,656بػ  ”Ningbo“لصالح مرفأ 
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