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 June  2016- 2016( يونيو)حزيران 

 Index –الفهرس 

- me period Summary of Beirut Port statistics at April 2016 compared with the sa
of 2015. 

6/9 

مرفأ بيروت يسجل نتائج جيدة بحركته االجمالية ووارداته المالية في االشهر االربعة االولى من العام  -
2016.  

6/7 

 7 حرا.ارتفاع عدد البواخر والوزن االجمالي للبضائع الواردة والصادرة ب -

 7 حركة الحاويات تواصل نموها. -

زيادة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية وتراجع مجموع  -
 حركة المسافنة.

7/8 

 8 السيارات تواصل ارتفاعها. حركة -

 8/9 ارتفاع الحركة ينسحب على مجموع الواردات المالية. -

 9 زعيتر: منظمة الطيران الدولي ترفع اسم لبنان عن هواجس السالمة العامة.-
- vis de la Syrie-à-eb  defend sa politique protectionniste visChehay. 9/10 

-Pheraon meets German Ambassador over tourism affairs. 10 
 10 .الحاج حسن لتطوير القطاعات االنتاجية

 10 الفرن: معهد البحوث الصناعية يحمل رؤية مستقبلية لالستفادة من البحث العلمي.-

 10/11 السيد حسين: التعاون بين الجامعة اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية هو تعاون راسخ وقديم.-

-lds Lebanon outlook at negativeMoody’s ho. 11/12 

-Summary of Lebanese International Trade exchange at April 2016 compared with 
the same period of 2015. 

12/16 

-Lebanon trade deficit up to USD 5361 million at April 2016. 13 
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 13 مليون دوالر. 871مليون دوالر وانخفاض فاتورة التصدير الى  6232ارتفاع فاتورة االستيراد الى -
 13 .2016نمو عجز الميزان التجاري حتى نيسان )أبريل(  -

 13/14 الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان والسعودية باالستيراد من لبنان. -

 14/15 بالمئة من فاتورة التصدير تم عبر مرفأ بيروت. 56بالمئة من فاتورة االستيراد و  75 -
ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان وتراجع حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من  -

 لبنان.
15 

- 4 months  of 2016. stTop 10 exporting countries to Lebanon in 1 15 
- 4 months of 2016. stfrom Lebanon in 1 Top 10 importing countries 16 
-Syrian food imports halted for eight months. 16 

 17 مليون دوالر من وزارة االتصاالت الى خزينة الدولة. 90 -

 17 الجميل: فلنتجرأ على خلق قيمة مضافة كمحرك لالقتصاد... -

 17/18 .2016مطار رفيق الحريري حتى أيار مليون راكب في  2.7 -

- Summary of containers handled at Beirut Port at April 2016 compared with the 
same period of 2015. 

18/20 

 19 .2016مرفأ بيروت سجل حركة حاويات جيدة في االشهر االربعة االولى من العام  -

درة مألى ببضائع لبنانية ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات المص -
 وانخفاض مجموع الحاويات برسم المسافنة.

19/20 

 20 بالمئة حصة الحاويات برسم المسافنة. 30 -

 20/21 .2016في لبنان حتى نيسان )أبريل( ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة  -

 21 الدولي.كمية كبيرة من الهواتف الخليوية في مطار رفيق الحريري  ضبط عملية تهريب-

 21/22 .2016تراجع االحتياطات لدى مصرف لبنان في نهاية شهر أيار )مايو( -

 22 .2016خالل الربع االول من العام  انخفاض الطلب العقاري في لبنان-

- Summary of Tripoli Port statistics at April 2016 compared with the same period 
of 2015. 

22/24 
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 23 .2016المرفئية حتى نيسان )أبريل( استمرار ارتفاع حركة مرفأ طرابلس ووارداته  -

 23 زيادة قياسية بحركة الشاحنات المفرغة والمشحونة بحرا. -

 24 ارتفاع الحركة ينعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية. -

 24 لحركة في مرفأ طرابلس.إقفال المعابر البرية ينعش ا -

 24/28 مضاربة دراماتيكية ودمج بين شركات المالحة العالمية. ،ركود :زخور: تحديات كبيرة أمام النقل البحري -
 24 تحديات النقل البحري اقليميا ودوليا. -
 25 .السويسدور محوري لقناة  -
 25 حركة السياحة البحرية تسجل تراجعا في العالم العربي. -
 25 .في لبنان اث االقليمية والداخلية في لبنان أثرت سلبا على حركة السياحة البحريةاالحد -
 25/26 قناة السويس. المرور في  تراجع أسعار النفط تؤثر سلبا على حركة -
 26 مضاربة دراماتيكية بين الخطوط البحرية العالمية. -
 26 مفاوضات بين شركات المالحة لدمج نشاطاتها وأعمالها. -
 26/27 فأ بيروت ما يزال يسير عكس التيار.مر  -
 27 بالمئة من القدرة االستيعابية لمرفأ بيروت مشغولة. 80 -
 27 مطلوب ايجاد مشروع توسعة جديدة قبل فوات االوان. -
 27 جيدة.يسجل أرقاما مرفأ بيروت  -
- Summary of Beirut Port statistics in April 2016 compared with March 2016. 28/30 
 28/30 .2016ارتفاع عدد الحاويات والسيارات في مرفأ بيروت ينسحب أيضا على مجموع الواردات في نيسان  -
 30 حركة الحاويات برسم المسافنة تسجل ارتفاعا. -

 30 ارتفاع كبير بحركة السيارات. -

 30 زيادة بمجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

 30/32 تاح المؤتمر الدولي للنقل البحري في القاهرة.بمشاركة عربية ودولية، افت -

 31 محمود حاتم القاضي: منطقة اقتصادية على محور قناة السويس. -
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 31 جالل سعيد: قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدماتية. -

 31/32 العالم. فياألهم بحري الممر المهاب مميش: قناة السويس  -

- Summary of Lebanese International Trade Exchange in April 2016. 32/34 

- Lebanon Trade deficit down to USD 1373 million . 32 

 32 انخفاض فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير. -

 32 تراجع عجز الميزان التجاري. -

 33/34 باالستيراد من لبنان. االولى السعوديةالصين االولى بالتصدير الى لبنان و  -

 34 بالمئة من فاتورة التصدير. 59بالمئة حصة مرفأ بيروت من فاتورة االستيراد و 75 -
 34 قرض مصرفي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري". -

 34/35 تراجع كميات البضائع وارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ العقبة االردني. -

 35 خفض رسوم المرور في قناة السويس للمرة الثانية. -

 36 ثانية يولد طفل في مصر. 17كل  -

 Hapag Lloyd”. 36“يؤيدون محادثات االندماج مع  ”UASC“مساهمو  -

 37 في جزيرة العرب تهدد الممرات البحرية. "القاعدة" -

 37 .2016ه االسالمي حتى أيار )مايو( ارتفاع حركة مرفأ جد -

-NOL ’sCGM makes expected formal offer for all shares in Syngapore CMA. 38/39 

- “Fedex”  االميركية تستحوذ على“TNT Express” .39 الهولندية 

- “Lufthansa”  39 وظيفة. 800للشحن الجوي تلغي 

- challenge to 2M. CKYHE poseslliance of G6 and aNew expanded  39/40 

 40 والر خسائر التهرب الضريبي في العالم سنويا.مليار د 240 -

- Alphaliner: more capacity cuts on the way. 40 
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 41 .2016انخفاض صادرات الصين في أيار )مايو(  -
 41 ة بنما.بعد ارتفاع منسوب المياه، حركة المالحة البحرية تعود الى طبيعتها في قنا -

 41 االكوادوري. ”Posorja“كونسورتيوم بحري برئاسة موانئ دبي العالمية يستثمر مليار دوالر في مرفأ  -

-project & chartering Nordanaover Linie takes -mersRick ’sHamburg 42 
-“MSC” .42 تدشن خدمات جديدة عبر مرفأ صالله العماني 
-rings opportunities to Hong Kong HKTDCb schemeChina’s Silk Road  43 
 43 التركية. ”Arkas”باخرتان اضافيتان لـ -
 44 2016ية في الربع االول من العام ماليين حاوية نمطية حركة المرافئ االسبان 3.5 -
 44 .2016نمو االقتصاد العالمي للعام البنك الدولي يخفض توقعاته ل-

ny of the seas”o“Harm 44  السياحية االكبر في العالم. الباخرة 
-“ZIM” 45 االسرائيلية تسجل خسائر في الربع االول من العام الحالي 
-Europe contract rates fall 29pc in year to May-Transpacific, Asia. 

 
45 

 
 
 

الحة للغرفة الدولية للمباإلمكان االطالع على كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة على الموقع االلكتروني 
 www.icnbeirut.com  في بيروت 
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Summary of Beirut Port Statistics at April 2016 

5compared with the same period of 201 
Subjects 1st 4 months  

2016 
1st 4 months 
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called 
at Beirut Port 

699 565 +134 +24 % 

Total Tonnage handled (tons)  2,882 million 2,455 million +427 thousand +17 % 

Total  imports for Lebanese 
markets (tons)  

2,574 million 2,197 million +377 thousand +17 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 
(tons) (thousand) 

308 258 +50 +19 % 

Total Containers handled (TEU) 379,937 347,185 +32,752 +9 % 

Containers imported for local 
markets (TEU) 

127,471 116,101 +11,370 +10 % 

Containers exported with 
Lebanese cargoes (TEU) 

26,592 21,140 +5,452 +26 % 

Total Transshipment containers 
(TEU)  

112,689 119,231 -6,542 -5 % 

Total Cars handled (cars) 35,050 31,133 +3,917 +13 % 

Total Imported (cars)  30,061 26,833 +3,228 +12 % 

Total Re-exported (cars) 4,989 4,300 +689 +16 % 

Total Passengers - - - - 

Total Port revenues (USD) 
(million)  

77,578 72,169 +5,409  +7 % 

Total Harbor Master  fees (USD) 
(million) 

2,382 2,383 -1 thousand -1 % 

Total Port revenues & Harbor 
Master fees (USD) (million)  

79,960 74,552 +5,408 +7 % 

********** 
 مرفأ بيروت يسجل نتائج جيدة بحركته االجمالية ووارداته المالية 

  2016خالل االشهر االربعة االولى من العام 
 مليون دوالر  79.960سيارة و  35.050حاوية نمطية،  379.937مليون طن،  2.882باخرة،  699

موع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء خالل االشهر حقق مرفأ بيروت أرقاما جيدة بحركته االجمالية ومج
االربعة االولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي. وأفادت االحصاءات أن السبب 
المباشر لهذه االرقام الكبيرة يعود الى النمو الملموس بكميات البضائع وعدد الحاويات والسيارات المستوردة 

ستهالك المحلي. وقد انعكس ارتفاع الحركة االجمالية ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة برسم اال
 6/45                      الميناء.
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 2016و  2015من العام  االشهر االربعة االولىمقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل 
و  2015ة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر االربعة االولى من العامين وأظهرت المقارن

 ، الوقائع التالية:2016
 بالمئة. 24باخرة ونسبته  134باخرة، أي بارتفاع قدره  565باخرة مقابل  699: بلغ البواخرمجموع 

ألف  427، أي بزيادة قدره مليون طن 2.455مليون طن مقابل  2.882بلغ وزنها االجمالي  كميات البضائع:
 بالمئة. 17طن ونسبتها 

مليون طن في االشهر االربعة االولى من العام الحالي،  2.882وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
 كاآلتي:

مليون طن، أي  2.197مليون طن مقابل  2.574: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 17ألف طن ونسبته  377بارتفاع قدره 

ألف طن ونسبته  50ألف طن، أي بنمو قدره  258ألف طن مقابل  308: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 19

 2016في االشهر االربعة االولى من العام الحاويات وارتفاع مجموع 
رفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى كما بينت االحصاءات أن المجموع العام للحاويات التي تداولها م

حاوية للفترة نفسها من العام الماضي،  347.185حاوية نمطية مقابل  379.937من العام الحالي، ارتفع الى 
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبتها  32.752أي بزيادة قدرها 

 حاوية نمطية كاآلتي: 379.937وتوزع هذا المجموع البالغ     
حاوية، أي بارتفاع قدره  176.178حاوية نمطية مقابل  185.919: بلغ مجموعها ستوردةالحاويات الم

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  9.741

حاوية،  164.182حاوية نمطية مقابل  188.365: بلغ مجموعها بحرا الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  24.183أي بتحسن قدره 

حاوية، أي  6.825حاوية نمطية مقابل  5.653: بلغ مجموعها لحاويات المعاد تستيفها على متن السفنا
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  1.172بانخفاض قدره 

 ؟ 2016في االشهر االربعة االولى من العام  الحاويات المستوردة كيف توزعت حركة 
الشهر االربعة االولى من العام الحالي والبالغة وتوزع مجموع حركة الحاويات المستوردة في ا 

 حاوية نمطية، كاآلتي: 185.919
حاوية، أي  116.101حاوية نمطية مقابل  127.471: بلغت برسم االستهالك المحلي الحاويات المستوردة

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبتها  11.370بزيادة قدرها 
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حاوية  557حاوية، أي بارتفاع قدره  593حاوية نمطية مقابل  1.150: بلغت المستوردة فارغةالحاويات 
 بالمئة. 94نمطية ونسبته 

حاوية، أي بانخفاض قدره  59.484حاوية نمطية مقابل  57.298: بلغت المستوردة برسم المسافنةالحاويات 
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  2.186

 ؟2016توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر االربعة االولى من العام  كيف
حاوية نمطية في االشهر  188.365المصدرة والمعاد تصديرها بحرا والبالغة  لحاوياتحركة ا توتوزع 

 االربعة االولى من العام الحالي كاآلتي:
حاوية، أي بارتفاع  21.140حاوية نمطية مقابل  26.592بلغت  ببضائع لبنانية: الحاويات المصدرة مألى

 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته  5.452قدره 
  106.382 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 28ة نمطية ونسبتها حاوي 23.087حاوية، أي بزيادة قدرها  83.295حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي بانخفاض  59.747حاوية نمطية مقابل  55.391: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  4.356قدره 

 2016في االشهر االربعة االولى من العام  المسافنةانخفاض مجموع حركة 
حاوية لالشهر ذاتها  119.231حاوية نمطية مقابل  112.689سافنة وبلغ المجموع العام لحركة الم 

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  6.542من العام الماضي، أي بتراجع قدره 
 2016في االشهر االربعة االولى من العام السيارات ارتفاع حركة 

ربعة االولى من العام وسجل مرفأ بيروت زيادة جيدة بحركة السيارات التي تداولها خالل االشهر اال  
سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  31.133سيارة مقابل  35.050الحالي، فبلغ مجموعها 

 بالمئة. 13سيارة ونسبتها  3.917
 سيارة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 35.050وتوزع هذا المجموع البالغ  

سيارة ونسبته  3.228سيارة، أي بارتفاع قدره  26.833سيارة مقابل  30.061: بلغت ردةالسيارات المستو 
 بالمئة. 12

سيارة ونسبته  689سيارة، أي بنمو قدره  4.300سيارة مقابل  4.989: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 16

 لى من العام الحاليارتفاع الحركة انسحب ايضا على الواردات في االشهر االربعة االو 

أن ارتفاع الحركة االجمالية في االشهر االربعة االولى من العام حصاءات من ناحية أخرى، أفادت اال 
 مليون دوالر  79.960المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ واردات العام للمجموع العلى الحالي انعكس ايجابا 
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 7دوالر ونسبته مليون  5.408قدره بارتفاع ، أي مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي 74.552مقابل 
 بالمئة.

 مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 79.960وتوزع هذا المجموع البالغ  
 5.409مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  72.169بل مليون دوالر مقا 77.578: بلغ الواردات المرفئيةمجموع 

 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبتها 
مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  ألف  2.383مليون دوالر مقابل  2.382: بلغ واردات رئاسة الميناءمجموع 

 بالمئة. 1دوالر ونسبته أقل من 
  ********** 

 عن هواجس السالمة العامة زعيتر: منظمة الطيران الدولي ترفع اسم لبنان
أعلن وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن المنظمة الدولية للطيران المدني أرسلت بعثة تحقيق الى  

، للتحقق من التقدم الذي أحرزته المديرية العامة للطيران المدني في 2016أيار )مايو(  13الى  9لبنان من تاريخ 
االجراءات المتخذة لمعالجة النواقص الواردة في تقريرها. وبناء عليه، قررت المنظمة تنفيذ خطة العمل التصحيحية و 

وتحقق بشكل أساسي بفضل جهود  ارفع اسم لبنان عن هواجس السالمة العامة. واعتبر زعيتر هذا االنجاز مهم
فنية والمناقالت االدارية وال ومثابرة االدارة في المديرية العامة للطيران المدني، خصوصا بعد التعديالت والتغييرات

 مركزا قياديا... والتي أدت الى رفع اسم لبنان والمطار عن هواجس السالمة العامة. 30الواسعة التي شملت نحو 
ين، وبعد فائب، فيمكننا الجزم أن هذين الملسور المطار وجرارات الحق فيأضاف زعيتر: "أما بالنسبة الى ملو  

من ديوان المحاسبة  احل النهائية اداريا أي في مجال اجراء الرقابة االدارية المسبقةطول معاناة، أصبحا في المر 
ملف مشاريع رفع مستوى الحماية االمنية في المطار، فتم إنجاز  وتابع: "أما تمهيدا للبدء بتنفيذ االشغال...".

 ."اسبوعين كحد أقصىتفاصيله االدارية والمالية والفنية... على أن تنجز ملفات التلزيم خالل فترة 
********** 

Chehayeb defend sa politique protectionniste vis-a-vis de la Syrie 
Le ministre de l'Agriculture, Akram Chehayeb, a organisé une conférence de presse pour 

justifier sa décision du 9 juin interdisant les importations de fruits et légumes en provenance 

de Syrie jusqu'à fin février 2017, ainsi que celle, émise le 26 avril, soumettant toute opération 

d'importation de fromages blancs ou de produits laitiers dérivés à une autorisation ministérielle 

préalable. 

« Ces mesures ont été prises pour préserver le secteur agricole national face à la concurrence 

déloyale et la contrebande d'une part, et pour garantir les droits des consommateurs libanais 

d'autre part », a lancé d'emblée M. Chehayeb aux journalistes présents. « La production 

agricole libanaise est suffisante pour répondre aux besoins des marchés locaux, et dégage 

même un surplus destiné à l'export », a-t-il affirmé. « La situation de surplus ou de sous- 
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production dépend des saisons », nuance auprès de L'Orient-Le Jour le directeur général du 

Centre de recherche et d'études agricole libanais (Creal), Riad Saadé. 

En 2014, la production agricole libanaise s'élevait à 2,15 milliards de dollars 

(+7,1 % par rapport à 2013) selon le Creal. En 2015, les importations officielles de fruits et 

légumes en provenance de Syrie s'élevaient à 99 914 tonnes pour une valeur de 44 millions de 

dollars, tandis que les exportations vers la Syrie s'élevaient à 53 013 tonnes pour une valeur de 

21 millions de dollars. 

L’Orient Le Jour 

********** 

Pheraon meets German Ambassador over tourism affairs 
Tourism Minister, Michel Pheraon,  received at his office German Ambassador, Martin Huth, 

with talks featuring high on bilateral ties, notably at the tourism level.  

Both discussed means of enhancing the opportunities of tourism marketing.  

National News Agency 

********** 

 معهد البحوث الصناعية خرج طالبا من كلية الهندسة تابعوا دورة تدريبية في المركز اللبناني للتلحيم
احتفل معهد البحوث الصناعية وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية بتوزيع شهادات على طالب من 

ي مجال للتلحيم التابع للمعهد ف الكلية تابعوا دورة تدريبية نظمها للسنة الثالثة على التوالي المركز اللبناني
التلحيم والفحوص الالإتالفية، في حضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية 
الدكتور عدنان السيد حسين ومدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن وعميد كلية الهندسة 

 .وطالبالدكتور رفيق يونس ومديرين واساتذة 
 رنـــــــــــــــــــــالف

جاء فيها:"نجدد التزامنا في هذه المناسبة بتطوير البحث العلمي بالتعاون ومما ألقى الدكتور الفرن كلمة و 
الوثيق مع الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة ومع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والهندسية، بما 

ات الواسعة التي يؤمنها المعهد في الداخل اللبناني وعلى صعيد دول المنطقة، انطالقا يتماشى مع مروحة الخدم
 ."من الشراكات االستراتيجية والعالقات الدولية واتفاقات التعاون التي توصل اليها خالل السنوات الماضية

 السيد حسين
عهد البحوث الصناعية هو وتحدث الدكتور السيد حسين وقال:"إن التعاون بين الجامعة اللبنانية وم

تعاون راسخ وقديم وثابت نفتخر به. ويكفي القول ان مقر المعهد في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، وهو 
المجمع األكبر للتعليم العالي في لبنان. كما نفتخر بكون وزير الصناعة استاذا محاضرا في الجامعة اللبنانية 

شاطاتها ودورها، ويبقى تعزيز موجبات السلطة الحكومية تجاهها. واود ان وكان طالبا فيها، وهو يعلم تماما ن
عاما بوجه التدخالت النها عرفت كيف تحمي  30انوه بصمود كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية منذ اكثر من 

 طاعين في القهناك عدة اتفاقيات تعاون بين الكلية والقطاعات االنتاجية وأضاف: "مباراة الدخول من اي واسطة. 
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وأدعو في هذه المناسبة الى العمل الجدي من أجل تطبيق وتنفيذ هذه االتفاقيات ألن الجامعة  .العام والخاص

 نأدت دورها وتنتظر من الجهات المقابلة القيام بمهامها بهدف إرساء أسس تطويرية وتحديثية للعالقة بي
 ."الجامعة واالقتصاد والنمو والتكنولوجيا

 الوزير الحاج حسن
طالما مستوى التعليم الجامعي في لبنان عال جدا وبمستوى عالمي، وطالما  الوزير الحاج حسن: " وقال

 ران المهارات الفنية والثقافية والعلمية موجودة، وطالما االمكانات التمويلية متوفرة بكثرة، فما المانع من تطوي
الصناعة وانشاء مصانع جديدة وزيادة االنتاج ورفع نسب التصدير لسد العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري 
وتأمين فرص العمل؟ السبب هو باستمرار القرار السياسي لدى البعض في لبنان الرافض لتنمية القطاع الصناعي. 

لجامعات والتعليم المهني والتقني. وقدرات القطاع الف فرصة عمل جديدة تقريبا لخريجي ا 35نحتاج سنويا الى 
السياحي والخدمات والمصارف محدودة على استيعاب الكثير من الوافدين الجدد الى سوق العمل. ولكن القطاع 
 ."الصناعي اذا اتيحت له فرص النمو والتطوير قادر على استيعاب اعداد كبيرة من هؤالء ومن كافة االختصاصات

ناعة قائمة على عناصر ثالثة: كمية االنتاج وكلفة االنتاج وجودة االنتاج. والمشكلة وشرح ان "الص
الكبرى لدينا هي الكلفة المرتفعة تليها الكمية المحدودة لالنتاج والعائدة لعدم القدرة على التصدير بسبب الموانع 

ة العالم وهذا يدل على ان ال مشكل والمعوقات وليس بسبب الجودة. اذ ان االنتاج اللبناني يصدر الى مختلف دول
 ."جودة في االنتاج

********** 

Moody’s holds Lebanon outlook at negative 
International rating agency Moody’s said the delay in the implementation of fiscal reforms are 

among the reasons the negative outlook of the country was maintained. 

In its annual assessment of Lebanon, the agency said “the ‘negative’ outlook on the rating 

reflects the downside risks from the delay in implementing reforms that would help narrow the 

fiscal deficit.” 

Successive Lebanese governments since the assassination of former Prime Minister Rafik 

Hariri in 2005 have failed to implement real financial and economic reforms despite warnings 

from the International Monetary Fund and rating agencies that lack of reforms would increase 

the budget deficit to alarming levels. 

“Structural reforms, such as reforming Electricité du Liban and privatizing state-owned 

companies, have been repeatedly delayed,” Moody’s said. 

However, the agency acknowledged that the Lebanese government has never defaulted on the 

settlement of maturing bonds despite the political paralysis and weak economic performance. 

The Lebanese government never faced a serious challenge and difficulty in meeting its 

obligations to the banks which hold a big chunk of the state’s eurobonods and Treasury bills 

despite the economic slowdown. 
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Moody’s projected Lebanon’s fiscal deficit to widen from 7.7 percent of GDP in 2015 to an 

average of 8.1 percent of GDP during the 2016-17 period, “due to the transfers of arrears from 

the Telecommunication Ministry to municipalities in 2016, a higher public-sector wage bill, 

elevated interest outlays, as well as the lack of fiscal reforms.”It expected Lebanon’s fiscal 

deficit to significantly exceed the median deficit of 4 percent of GDP among ‘B’-rated 

sovereigns. 

Lebanon’s budget deficit in the first four months of this year rose to 37.2 percent of spending 

compared to 33.75 percent in the same period last year. 

Total government revenues from January through March 2016 rose to LL3.66 trillion ($2.43 

billion), an increase of 16.7 percent while total expenditures in the same period reached 

LL5.838 trillion, an increase of 23.1 percent. 

First-quarter revenues from telecoms stood at LL523.861 billion, an increase of 44.2 percent 

compared to the same period of 2015. 

The state’s revenues from the value added tax, customs and the income tax also improved. 

However, these gains were offset by payments on previous accounts and budgets. 

The primary deficit – the balance before debt service – for the period stood at LL604.313 billion 

compared to primary deficit of LL208.101 billion in the same period of 2015, an increase of 

190 percent. 

Moody’s expected the public debt level, excluding debt owed to public entities, to reach some 

135.6 percent of GDP in 2016, which would make it the fourth highest level among rated 

sovereigns.The public debt now stands at more than $71 billion. 

The agency stressed that Lebanon’s ‘B2’ government bond rating reflects the country’s 

demonstrated fiscal resilience and strong liquidity position, which are supported by a high level 

of foreign currency reserves and the improved structure of the public debt stock. 

The Lebanese Central Bank’s foreign currency reserves stand at over $37 billion, excluding 

the gold reserve which is estimated to have a value of $12 billion. 

Experts agree that this significant foreign currency reserve will allow the Central Bank to 

weather any unforeseeable financial crisis.The monetary situation in Lebanon has remained 

relatively stable since 1993 after Riad Salameh was appointed governor of the Central Bank. 

 Daily Star Newspaper 

********** 

Summary of Lebanese International Trade exchange at April 2016 

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st  4 months  2016 

(USD) (million) 
1st 4 months 2015 
(USD) (million) 

+ / - (USD) 
(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  6232 5614 +618 +11 % 

Total  exports (million)  871 979 -108 -11 % 

Trade deficit (million)  5361 4635 +726 +16 % 

********** 
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Lebanon trade deficit up to USD 5361 million at April 2016 

 2016مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من  5361ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  871مليون دوالر وانخفاض فاتورة التصدير الى  6232نمو فاتورة االستيراد الى 

صدير االستيراد والت أظهرت االحصاءات الصادرة عن ادارة الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية لفاتورتي 
مليون دوالر للفترة ذاتها  6593مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقابل  7103بلغت 

 بالمئة.  8مليون دوالر ونسبته  510من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
 ن العام الحالي كاآلتي:مليون دوالر في االشهر االربعة االولى م 7103وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون دوالر لالشهر االربعة ذاتها من العام الماضي،  5614مليون دوالر مقابل  6232: بلغت فاتورة االستيراد
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  618أي بارتفاع قدره 
يون دوالر ونسبته مل 108مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  979مليون دوالر مقابل  871: بلغت فاتورة التصدير

 بالمئة. 11
 مليون دوالر 5361ارتفاع عجز الميزان التجاري الى 

مليون دوالر مقابل  5361عجز الميزان التجاري الى ارتفاع االستيراد الى وأدت الزيادة الملموسة لفاتورة 
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  726قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  4635

 الى لبنان تتصدر قائمة الدول المصدرة ما تزال الصين 
الل خالمصدرة الى لبنان البلدان أن الصين ما تزال تتصدر قائمة الجمارك اللبنانية ، أفادت احصاءات جهة ثانيةمن  -

بالمئة  11أي ما نسبته مليون دوالر  658بـفقد صدرت سلعا الى لبنان من العام الحالي،  ىاالول ةربعاال االشهر 
مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما  666مقابل  ،مليون دوالر 6232االجمالية البالغة من القيمة 

 8قدره بانخفاض أي مليون دوالر،  5614بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المستوردة والبالغة  12نسبته 
 بالمئة. 1دوالر ونسبته ماليين 

أي ما نسبته مليون دوالر  488بـيركية من المرتبة السادسة الى الثانية بتصديرها بينما تقدمت الواليات المتحدة االم -
 بالمئة.  63 امليون دوالر ونسبته 189 اقدرهبزيادة أي بالمئة،  5مليون دوالر أي ما نسبته  299بالمئة، مقابل  8

 370بالمئة، مقابل  8أي ما نسبته مليون دوالر  470وتراجعت ايطاليا من المرتبة الثانية الى الثالثة بتصديرها بـ -
 بالمئة. 27مليون دوالر ونسبته  100بالمئة، أي بارتفاع قدره  7مليون دوالر أي ما نسبته 

مليون دوالر  74بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  461وجاءت المرتبة الرابعة لصالح هولندا بتصديرها بـ -
 بالمئة. 523مليون دوالر ونسبته  387ير قدره بالمئة، أي بارتفاع كب 1أي ما نسبته 

مليون  361بالمئة، مقابل  6مليون دوالر، أي ما نسبته  349وتراجعت المانيا من المرتبة الرابعة الى الخامسة بـ -
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  12بالمئة، أي بانخفاض قدره  6دوالر أي ما نسبته 
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 من لبنان والسعودية ما تزال االولى باالستيراد 
فأظهرت االحصاءات أن من العام الحالي،  ىاالول ةربعاال االشهر أما من جهة االستيراد من لبنان خالل 

استيرادها  مقابلبالمئة،  12أي ما نسبته مليون دوالر  103المرتبة االولى باستيرادها بـالسعودية ما تزال تتربع على 
 بالمئة. 21 مليون دوالر ونسبته 27 بتراجع قدرهأي بالمئة،  13أي ما نسبته مليون دوالر  130بـ

بالمئة،  12مليون دوالر أي ما نسبته  102وتقدمت افريقيا الجنوبية من المرتبة الرابعة الى الثانية باستيرادها بـ -
 بالمئة. 44مليون دوالر ونسبتها  31ادة قدرها بالمئة، أي بزي 7مليون دوالر أي ما نسبته  71مقابل 

بالمئة،  9مليون دوالر أي ما نسبته  80بينما تراجعت االمارات العربية المتحدة من المرتبة الثانية الى الثالثة باستيرادها بـ -
 بالمئة. 23 مليون دوالر ونسبته 24بالمئة، أي بتراجع قدره  11مليون دوالر أي ما نسبته  104مقابل استيرادها بـ

بالمئة، مقابل  7أي ما نسبته مليون دوالر  57بـالى الرابعة باستيرادها المرتبة الخامسة وتقدمت سوريا من  -
 بالمئة. 11ونسبته ماليين دوالر  7بالمئة، أي بانخفاض قدره  7مليون دوالر أي ما نسبته  64استيرادها بـ

بالمئة مقابل استيراده  6مليون دوالر، أي ما نسبته  53استيراده بـوتراجع العراق من المرتبة الثالثة الى الخامسة ب -
 بالمئة. 35مليون دوالر ونسبته  28بالمئة، أي بتراجع قدره  8مليون دوالر أي ما نسبته  81بـ

 االستيراد تم عبر مرفأ بيروت فاتورة بالمئة من  75
اتي األهم الذي يتصدر كافة البوابات الخدمأن مرفأ بيروت ما يزال المرفق أيضا حصاءات االأظهرت و  

بالمئة من  75أي ما نسبته  ،مليون دوالر 4684عبره االجمالية للبضائع المستوردة قيمة الفقد بلغت الجمركية، 
مقابل مليون دوالر،  6232خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي والبالغة القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد 

بالمئة من القيمة  69ون دوالر القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت أي ما نسبته ملي 3889
 5614االجمالية لفاتورة االستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل االشهر االربعة ذاتها من العام الماضي والبالغة 

 بالمئة. 20 امليون دوالر ونسبته 795 اقدرهبزيادة أي مليون دوالر، 

بالمئة مقابل  18مليون دوالر أي ما نسبته   1099ـواحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية ب -
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  42قدره بتراجع أي  ، بالمئة 20مليون دوالر أي ما نسبته  1141

 321بالمئة، مقابل  5أي ما نسبته  مليون دوالر  296وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
        بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  25قدره بانخفاض بالمئة، أي  6مليون دوالر أي ما نسبته 

 التصدير تم عبر مرفأ بيروت فاتورة بالمئة من  56و 
لعام اكما احتفظ مرفأ بيروت بالمرتبة االولى على صعيد التصدير خالل االشهر االربعة االولى من  

بالمئة من القيمة االجمالية  56مليون دوالر أي ما نسبته  484الماضي. فقد بلغت قيمة فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر لفاتورة التصدير  460مليون دوالر، مقابل  871لفاتورة التصدير عبر كافة المرافئ والبوابات البالغة 
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير  47ي ما نسبته خالل االشهر االربعة ذاتها من العام الماضي، أ

 بالمئة.  5مليون دوالر ونسبتها  24مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  979البالغة 
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بالمئة، مقابل  30بته مليون دوالر أي ما نس 261واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  12بالمئة، أي بانخفاض قدره  28مليون دوالر أي ما نسبته  273

مليون دوالر  57بالمئة مقابل  27مليون دوالر، أي ما نسبته  237واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بـ
 بالمئة. 316ونسبتها  مليون دوالر 180بالمئة أي بزيادة قدرها  6أي ما نسبته 
 في االشهر االربعة االولى من العام الحالي حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنانارتفاع 
  3648خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي  البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنانحصة بلغت و 

مليون دوالر. بينما  6232االستيراد البالغة لفاتورة االجمالية  القيمةبالمئة من  59أي ما نسبته مليون دوالر، 
مليون دوالر أي  3158كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

بزيادة أي  الر،مليون دو  5614القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  منأيضا بالمئة  56ما نسبته 
 بالمئة. 16 امليون دوالر ونسبته 490 اقدره

 خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنانوتراجع 
 521من العام الحالي  ىاالول ةربعاال  االشهر وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل 

مليون دوالر.  871بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  60دوالر، أي ما نسبته مليون 
مليون دوالر  591بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون  70مليون دوالر، أي بتراجع قدره  979ن لبنان والبالغة بالمئة أيضا من فاتورة االستيراد م 60أي ما نسبته 
 بالمئة. 12دوالر ونسبته 

 

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 4 months of 2016 
+/- % +/- million USD 1st 4 months  

2015  (million) 
(USD) 

1st 4 months  
2016 (million) 
(USD) 

Country 

 

-1 % -8 666 658 1- CHINA  
+63 % +189 299 488 2- USA 
+27 % +100 370 470 3- ITALY 
+523 % +387 74 461 4-HOLLAND 
-3 % -12 361 349 5- GERMANY 
-10 % -32 315 283 6- RUSSIAN FEDERATION 
+2 % +5 252 257 7- GREECE 
-31 % -110 351 241 8- FRANCE 
+6 % +13 208 221    9 -TURKEY 
+2100 % +210 10 220 10- KUWAIT 
+26 % +742 2906 3648 Total (USD) (million) 
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Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 4 months  2016  
+/- % +/- million USD 1st 4 months  

2015  (million) 
(USD) 

1st 4 months  
2016 (million) 
(USD) 

Country 

-21 % -27 130 103 1- SAUDI ARABIA 

+44 % +31 71 102 2- SOUTH AFRICA 

-23 % -24 104 80 3- UAE 

-11 % -7 64 57 4-SYRIA 

-35 % -28 81 53 5- IRAQ 

+6 % +2 32 34 6- JORDAN 

+53 +9 17 26 7- GERMANY 

-23 -7 31 24 8- QATAR 

-8 % -2 24 22 9- TURKEY 

-33 % -10 30 20 10- EGYPT 

-11 % -63 584 521 Total (USD) (million) 

********** 
Syrian food imports halted for eight months 

The Ministry of Agriculture has decided to halt the import of fruit and vegetable trucks from 

Syria until February 2017. Imports need the prior approval of the ministry. 

The decision took effect at the beginning of this month. 

Ibrahim Tarshishi, Chairman of the Association of Bekaa Farmers, said: “We support this 

decision because the market needs to be protected. Our production stocks are not moving 

because the market is flooded with Syrian products.” 

Local products exported to Syria require the approval of the Syrian ministries of economy and 

agriculture. “They have applied this system for the past 20 years. It is not wrong to want to be 

treated equally,” he said. 

This is the peak of the agricultural season for farmers. “It is timely, but needs to be paired with 

stricter surveillance by Customs,” he said. The decision limits smuggling and illegitimate 

products. “Now that all these are prohibited, it would be easier to single out the smugglers,” 

according to Tarshishi. 

Local farmers export citrus fruits and bananas to Syria. The neighboring country exports dates, 

pistachio, and gundelia (‘Akkoob’). The Syrian reaction is yet unknown. “The closest harvest 

is the banana season in October,” he said. 

Kamil Skaff, a livestock farmer, said: “We don’t think the decision will affect the entrance of 

white cheese that is flooding the market because most of it is smuggled, not only from Syria, 

but also from Egypt and Morocco.” Syrian cheese is cheaper than local products because the 

production cost and milk is cheaper. One piece of local Akkawi cheese (around 500 grams) is 

sold for LL 8,000 ($5.3) versus LL 3,000 ($2) for that of Syria. 

Skaff said that the decision, coupled with strict monitoring by Customs, would lead to an ideal 

situation for farmers. Local farmers produce 350,000 tons of milk per day, covering only half 

of the daily demand. “We still need to import some types of cheese,” he said. 

Business News 

********** 
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  2016مليون دوالر عن شهر تموز  90حرب حول الى الخزينة 
حول بموجبه  2016حزيران  15تاريخ  483/1أصدر وزير اإلتصاالت بطرس حرب قرارا حمل الرقم 

من الحساب المفتوح بالدوالر األميركي لدى مصرف لبنان باسم المديرية  2016من خارج موازنة الوزارة للعام 
، مبلغ تسعون مليون 36ة المواصالت السلكية والالسلكية إلى حساب الخزينة العامة رقم العامة الستثمار وصيان

 .2016دوالر أميركي لتغذية حساب الخزينة العامة، وذلك من واردات وزارة اإلتصاالت عن شهر تموز 
 وكان حرب التقى سفير المملكة البريطانية هيوغو شورتر وبحث معه األوضاع والتطورات السياسية

 .المحلية واإلقليمية والعالقات الثنائية بين لبنان وبالده
********** 

 الجميل: فلنتجرأ على خلق قيمة مضافة كمحرك لالقتصاد بدال من النمو المتبع...
شدد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الشيخ فادي الجميل على أهمية االبتكار الذي ينتج من األبحاث  

أفضل ما نملك، أي الشباب والجامعات في العملية االقتصادية". وقال الجميل في الكلمة  والذي "يخولنا إشراك
التي ألقاها في المؤتمر الدولي الذي أقامته نيابة رئاسة جامعة القديس يوسف لشؤون البحث العلمي في إطار 

المتبع  لالقتصاد، بدل النمط الشراكة مع "الوكالة الدولية للفرنكوفونية": "فلنتجرأ على خلق قيمة مضافة كمحرك
كصناعي أريد أن أشدد على محاور بحثية ملموسة: المحور االول هو ما سيخول  المركنتلية.الذي يشجع 

إنتاجنا التقليدي من الوصول الى االسواق العالمية، فتطوير صناعة اللبنة مثال يجب أن يدفع ليس فقط إليجاد 
الضاءة االعالمية على مشاكل في نوعيتها، بل الوصول عبر حلول لمشاكل هذه الصناعة، خصوصا بعد ا

 االضاءة االعالمية على مشاكل في نوعيتها، بل الوصول عبر األبحاث الى فرص جديدة".
ورأى الجميل أن البحث العلمي يمكنه تنشيط تصدير الصناعات الغذائية عبر المساعدة في تقديمها  

ن سوق "الحمص بطحينة" في أميركا يقارب المليار دوالر. كما أن االنتاج كمنتجات طازجة، ومن المفيد التذكير بأ
التقليدي يشمل أيضا االعشاب الطبية في الصناعات الصيدالنية والتجميلية. أما المحور الثاني فيتعلق بطرق 

 عةاالنتاج والفرص في هذا االطار كثيرة: من تحديث اآلالت الى استعمال الهيدروليك والميكانيك وصنا
 الدواليب...".

********** 
 2016مليون راكب في مطار رفيق الحريري حتى أيار  2.7

ذكر التقرير االسبوعي الصادر عن بنك "عوده" أن إجمالي عدد الركاب في مطار رفيق الحريري بلغ  
ا من راكب للفترة نفسه 2.518.768راكبا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  2.700.119

 بالمئة. 7.20راكب ونسبتها  181.351العام الماضي، أي بزيادة قدرها 
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 راكب في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي كاآلتي: 2.700.119وتوزع هذا المجموع البالغ  
راكب  99.666راكب، أي بارتفاع قدره  1.230.447 راكب مقابل 1.330.113عدد المسافرين الوافدين: بلغ 

 بالمئة. 8.1ونسبته 
راكب  80.829راكب، أي بنمو قدره  1.283.006راكب مقابل  1.363.835عدد المسافرين المغادرين: بلغ 

 بالمئة. 6.30ونسبته 
 بالمئة. 16.1بته راكب ونس 856راكب، أي بارتفاع قدره  5.315راكب مقابل  6.171عدد ركاب الترانزيت: بلغ 

قالعها بلغ   طائرة بزيادة نسبتها  27.024وأظهر التقرير أيضا أن مجموع عمليات هبوط الطائرات وا 
 بالمئة. 7.1

طن خالل االشهر الخمسة االولى من العام  21.611كما افاد أن حركة البضائع المستوردة بلغت  
العام الماضي. في حين تراجعت حركة البضائع المصدرة  الحالي، وهي الحركة ذاتها المسجلة في الفترة نفسها من

 بالمئة. 7.8طن وبنسبة  12.639الى 
********** 

Summary of containers handled at Beirut Port at April 2016 

Compared with the same period of 2015 
Subject 1st 4 months  

2016 (TEU) 
1st 4 months 
2015 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Containers imported full for local 
markets 

127,471 116,101 +11,370 +10 % 

Containers imported empty 1,150 593 +557  +94  % 

Containers exported full with 
Lebanese cargoes 

26,592 21,140 +5,452 +26 % 

Containers re-exported empty  106,382 83,295 +23,087 +28 % 

Total transshipment containers 
(full & empty) 

112,689 119,231 -6,542  -5 % 

Total containers restowed on 
board vessels 

5,653  6,825 -1,172  -17 % 

Total containers handled (TEU) 379,937 347,185 +32,752 +9 % 

********** 
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 2016مرفأ بيروت يسجل حركة حاويات جيدة في االشهر االربعة االولى من العام 
حاوية نمطية والمصدرة مألى ببضائع  127.471ارتفاع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى 

 حاوية نمطية 112.689 حاوية نمطية مقابل انخفاض حركة المسافنة الى 26.592لبنانية الى 
أفادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى من  

العام الحالي، جاءت اكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة الى االرتفاع 
تهالك المحلي وتلك المعاد تصديرها مألى ببضائع لبنانية من الملموس بحركة الحاويات المستوردة برسم االس

 جهة، والمصدرة فارغة من جهة أخرى. 
 من  العام الحالي ىاالول ةربعاال االشهر مجموع الحاويات خالل ارتفاع 

حاوية نمطية خالل االشهر االربعة االولى من  379.937فقد بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت تداول  
حاوية نمطية  32.752حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  347.185لي، مقابل العام الحا
 بالمئة. 9ونسبتها 

حاوية نمطية في االشهر االربعة االولى من العام الحالي،  379.937وتوزع هذا المجموع البالغ  
 كاآلتي:

حاوية لالشهر االربعة االولى ذاتها  6.17817حاوية نمطية مقابل  185.919: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبتها  9.741من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

حاوية، أي بارتفاع  164.182حاوية نمطية مقابل   188.365: بلغت بحرا المعاد تصديرهاالمصدرة و  الحاويات
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  24.183قدره 

بانخفاض حاوية، أي  6.825حاوية نمطية مقابل  5.653: بلغت المعاد تستيفها على متن السفن الحاويات
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  1.172قدره 

 المستوردة  في االشهر االربعة االولى من العام الحالي ؟الحاويات كيف توزعت حركة 
 185.919ولى من العام الحالي، والبالغ وتوزع مجموع الحاويات المستوردة في االشهر االربعة اال  

 حاوية نمطية كاآلتي:
حاوية لالشهر  116.101حاوية نمطية مقابل  127.471: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  11.370االربعة االولى ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
حاوية  557حاوية، أي بارتفاع قدره  593حاوية نمطية مقابل  1.150: بلغت وردة فارغةالحاويات المست
 بالمئة. 94نمطية ونسبته 

حاوية، أي بتراجع قدره  59.484حاوية نمطية مقابل  57.298: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  2.186
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 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا  في االشهر االربعة االولى من العام الحالي ؟
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي  

 حاوية نمطية، كاآلتي: 188.365والبالغة 
حاوية لالشهر االربعة  21.140حاوية نمطية مقابل  26.592: بلغت المصدرة مألى ببضائع لبنانيةيات الحاو 

 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته  5.452االولى نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
 106.382 : بلغتيالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحل

 بالمئة. 28 احاوية نمطية ونسبته 23.087 اقدرهبزيادة حاوية، أي  83.295حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي بانخفاض  59.747حاوية نمطية مقابل  55.391: بلغت المعاد تصديرها برسم المسافنةالحاويات 

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  4.356قدره 
 اويات برسم المسافنة في االشهر االربعة االولى من العام الحاليتراجع مجموع حركة الح

من جهة ثانية، أفادت االحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ  
حاوية،  119.231حاوية نمطية مقابل  112.689بيروت في االشهر االربعة االولى من العام الحالي بلغ 

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته   6.542ن العام الماضي، أي بتراجع قدره للفترة عينها م

 المسافنة في االشهر االربعة االولى من العام الحاليحصة حركة بالمئة  30
بالمئة  30حاوية نمطية ما نسبته  112.689شكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت والبالغة 

ي تعامل معها المرفأ خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي والبالغ من المجموع العام للحاويات الت
 119.231حاوية نمطية. بينما كانت شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة  379.937

اتها من العام بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذ 34حاوية نمطية ما نسبته 
 حاوية نمطية. 347.185الماضي، والبالغ 

********** 
 2016ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة في االشهر االربعة االولى من العام 

أفاد البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن عدد السيارات الجديدة المباعة  
سيارة في الفترة ذاتها من  10.741سيارة مقابل  11.099ى من العام الحالي بلغ في االشهر االربعة االول

سيارة  11.099بالمئة. وتوزع هذا المجموع البالغ  3.33سيارة ونسبته  358العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
سيارة في  2.786سيارة في شباط،  2.793سيارة جديدة بيعت في كانون الثاني،  2.411على الشكل التالي: 

 .2016سيارة في نيسان  3.109أذار و 
وأضاف البيان أن الحصة السيارات اليابانية المباعة كانت االكبر في االشهر االربعة االولى من العام  

 من مجموع السيارات الجديدة المباعة. وحلت السيارات  37.3سيارة، أي ما نسبته  4.140الحالي حيث بلغ عددها
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بالمئة، وجاءت المرتبة الثالثة لصالح  34.7سيارة أي ما نسبته  3.851الجنوبية في المرتبة الثاني بـالكورية 
بالمئة، وحلت السيارات االميركية في المرتبة الرابعة  21.9سيارة أي ما نسبته  2.430السيارات االوروبية بـ

سيارة أي ما نسبته  39بالمئة، وجاءت السيارات الصينية في المرتبة االخيرة بـ 5.8ته سيارة أي ما نسب 639بـ
 بالمئة. 0.4

الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في لبنان في االشهر االربعة االولى من العام الحالي،  ”KIA“وبقيت سيارة  
سيارة  141لماضي، أي بارتفاع قدره سيارة لالشهر نفسها من العام ا 2.089سيارة مقابل  2.230فبلغ عددها 

سيارة مقابل  1.601الكورية الجنوبية أيضا في المرتبة الثانية بـ ”Hyundai“بالمئة. وحلت سيارة  6.7ونسبته 
 ”Toyota“بالمئة. وجاءت المرتبة الثالثة لصالح سيارة  3سيارة ونسبته  50سيارة، أي بانخفاض قدره  1.651

بالمئة. واحتلت سيارة  16.6سيارة ونسبته  309سيارة، أي بتراجع قدره  1.867مقابل سيارة  1.558اليابانية بـ
“Nissan” سيارة  43سيارة، أي بانخفاض قدره  1.143سيارة مقابل  1.100اليابانية أيضا المرتبة الرابعة بـ

 سيارة. 568االوروبية في المرتبة الخامسة بـ ”Renault“بالمئة. وحلت سيارة  3.8ونسبته 
بالمئة من السيارات المباعة هي من فئة السيارات الصغيرة التي  90أن أكثر من مجددا ال بد من أن نذكر  

 ألف دوالر وتستهلك الحد االدنى من الوقود. 15ال يتجاوز سعرها 
********** 

 ضبط عملية تهريب كمية كبيرة من الهواتف الخليوية في مطار رفيق الحريري الدولي
المالية اللبنانية، أن مصلحة جمارك مطار رفيق الحريري الدولي وبالتنسيق مع جهاز أمن  أعلنت وزارة 

كلغ  1965طرد بوزن اجمالي قدره  30جهاز هاتف خليوي كانت موضبة ضمن  4546المطار، ضبطت حوالي 
، حيث تم وكانت معدة للتهريب الى السوق المحلي ”Fly Dubai“قادمة من دبي على متن طائرة تابعة لشركة 

طردا كانت معدة الستبدالها  30حجزها قبل سحبها من الحرم الجمركي. كما تمكنت مصلحة الجمارك من ضبط 
بالبضاعة المنوي تهريبها باعتماد مناورات احتيالية تم كشفها. وأوضحت وزارة المالية أنه بعد اجراء التحقيقات 

وقيف كل من المدعو ع.ح. الذي اّدعى أن البضاعة عائدة له االولية وعمال بإشارة النيابة العامة المالية، تم ت
 والمدعو ع.م. أحد موظفي إحدى الشركات العاملة في المطار، وتم إحالتهما الى مكتب مكافحة الجرائم المالية.

********** 
 2016مليار دوالر في نهاية أيار )مايو(  48.48تراجع االحتياطات لدى مصرف لبنان الى 

مليار دوالر في الموجودات بالعملة االجنبية خالل  1.57انية مصرف لبنان ارتفاعا بقيمة أظهرت ميز  
مليون دوالر في منتصف  35.74مليار دوالر مقابل  37.31، الى 2016النصف الثاني من شهر أيار )مايو( 
مليار دوالر  11.17مليون دوالر في احتياطات لبنان من الذهب الى  590شهر أيار. كما بينت تراجعا بقيمة 

 مليار دوالر، وذلك يعود الى تراجع أسعار الذهب عالميا. 11.76مقابل 
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مليار دوالر  48.48أما على الصعيد السنوي، فقد تراجعت احتياطات )ذهب وعملة أجنبية( مصرف لبنان الى  
مليار دوالر في نهاية الشهر ذاته )ايار( من العام الماضي، أي  50.30الي، مقابل في نهاية شهر أيار من العام الح

 بالمئة. 3.62مليار دوالر ونسبته  1.82بانخفاض قدره 
********** 

 2016تراجع الطلب العقاري في لبنان في الربع االول من العام 
 Byblos Bank Real Estate“أعلن بنك "بيبلوس" نتائج مؤشر الطلب العقاري في لبنان  

demand Index 2016”  للربع االول من العام الحالي. وأظهرت النتائج أن هذا المؤشر سجل معدال شهريا
نقطة من الربع االخير من العام الماضي. وشكلت  48.5عن  12.5نقطة، ما شكل تراجعا بنسبة  42.5بلغ 

في قراءة لنتائج المؤشر قال نسيب غبريل كبير ربعا. و  35هذه النتائج التراجع التاسع األشد للمؤشر بين 
االقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل االقتصادية في مجموعة "بيبلوس": "أن نتائج المؤشر للفصل 

، تدل على أن الطلب على الشقق السكنية في لبنان ال يزال يتأثر بشكل كبير بعدم 2016االول من العام 
ؤ النمو االقتصادي والمستوى المتدني لثقة المستهلك". واضاف: "أن االسعار المرتفعة االستقرار السياسي وتباط

للوحدات السكنية خصوصا عند مقارنتها مع متوسط دخل الفرد في لبنان، وعدم االستقرار الوظيفي وتراجع فرص 
 العمل، ساهمت في إبقاء نسبة الطلب على الشقق السكنية عند مستويات منخفضة...".

********** 
Summary of Tripoli Port Statistics at April 2016 

Compared with the same period of 2015 
 1st 4  months  

2016 
1st 4 months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  274 184 +90 +49 % 

Total Tonnage handled (tons) 642,744 468,074 +174,670 +37 % 

Total imports (tons) 476,103 426,392 +49,711 +12 % 

Total exports (tons)  166,641 41,682 +124,959 +300 % 

Total Cars handled (cars) 1,608 1,529 +79 +5  % 

Total containers (TEU) 714 - - +714 % 

Total trailers  6,725 2,514 +4,211 +168 % 

Trailers discharged 3,451 1,232 +2,219 +180 % 

Trailers loaded 3,274 1,282 +1,992 +155 % 

Total Port revenues (million) USD 5,724 4,626 +1,098 +24 % 

**********  
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 2016مرفئية في االشهر االربعة االولى من العام استمرار ارتفاع حركة مرفأ طرابلس ووارداته ال
 مليون دوالر الواردات المرفئية 5.724شاحنة ،  6.725سيارة، و  1.608طنا،  642.744باخرة،  274

أفادت االحصاءات أن مرفأ طرابلس استمر بتسجيل حركة اجمالية جيدة في االشهر االربعة االولى من 
ي حققها في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بينت أن هذا االرتفاع انعكس العام الحالي، مقارنة مع تلك الت

 ايجابا على مجموع وارداته المرفئية. 
 2016و  2015من العامين  ىاالول ةعبر اال االشهر مقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل 

، 2016و  2015وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر االربعة االولى من العامين 
 األرقام التالية:

 بالمئة. 49باخرة ونسبته  90باخرة، أي بتحسن قدره  184باخرة مقابل  274: بلغ عدد البواخر
طنا  174.670طنا، أي بزيادة قدرها  468.074طنا مقابل  642.744: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

  بالمئة. 37ونسبتها 
طنا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، على  642.744لغ وتوزع هذا الوزن االجمالي البا

 الشكل التالي:

طنا ونسبته  49.711طنا، أي بارتفاع قدره  426.392طنا مقابل  476.103: بلغ وزنها لبضائع المستوردةا  
 بالمئة. 12

طنا ونسبتها  24.9591طنا، أي بزيادة قدرها  41.682طنا مقابل  166.641: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 بالمئة. 300

 حاوية نمطية. 714: بلغ عدد الحاويات
 بالمئة. 5سيارة ونسبته  79سيارة، أي بارتفاع قدره  1.529سيارة مقابل  1.608: بلغ عدد السيارات

 ارتفاع عدد الشاحنات المحملة بالبضائع خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي
أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات(  كما بينت االحصاءات 

شاحنة في مرفأ طرابلس خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقابل  6.725والمشحونة عليها بلغ 
 بالمئة. 168شاحنة ونسبتها  4.211شاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  2.514

 شاحنة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 6.725وتوزع هذا المجموع البالغ  
شاحنة محملة بالبضائع التركية والعراقية لصالح تجار لبنانيين مقابل  3.451: بلغ عددها الشاحنات المفرغة

شاحنة ونسبتها   2.219ها شاحنة لالشهر االربعة االولى نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدر  1.232
 بالمئة. 180

شاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار أتراك وعراقيين مقابل  3.274: بلغ عددها الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 155شاحنة ونسبته  1.992شاحنة، أي بارتفاع قدره  1.282

23/45 

ICN – Newsletter nr. 62 – June 2016 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 17-5515ندوق بريد: ص –562679/01فـاكس:  –2/1/562680/01 –448617/01هاتف:  –ان نلب –بيـروت  –ياض ـبناية بولـس ف -شارع المرفأ
Rue du Port- Imm. Boulos Fayad – Beyrouth – Liban – Tel: 01/448617 – 01/562680/1/2 – Fax: 01/562679 – B.P.: 17-5515 – E-mail: c.i.n@sodetel.net.lb 

 

 -24- 

 المرفئية في االشهر االربعة االولى من العام الحاليلواردات اع على مجموع اانسحاب االرتف
وأظهرت االحصاءات أيضا أن ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة في االشهر االربعة االولى  

 4.626مليون دوالر مقابل  5.724من العام الحالي، انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 24مليون دوالر ونسبتها  1.098مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 استمرار إقفال المعابر البرية ينعش الحركة في مرفأ طرابلس
لعمق اوتجدر االشارة مجددا الى أن استمرار إقفال المعابر البرية عبر االراضي السورية بين لبنان وكل من تركيا و 

العربي، ما يزال ينعكس ايجابا على الحركة في مرفأ طرابلس وبيروت. فقد دفع هذا االقفال القسري التجار اللبنانيين 
( الناقلة للشاحنات ro/roمن مستوردين ومصدرين الى استبدال النقل البري بالنقل البحري، بواسطة بواخر العبارات )

 لناقلة للحاويات عبر مرفأ بيروت.عبر مرفأ طرابلس، أو بواسطة البواخر ا
 ********** 

ودمج بين شركات مضاربة دراماتيكية  ،تحديات كبيرة امام النقل البحري : ركودزخور: 
 المالحة العالمية

 واالعمالأخبار االقتصاد  –النشرة 
 رولى راشد

والسيما منها النقل  تجارية  مسار سلسلة خدمات  يعّرقل  الصراع القائم اليوم في المنطقة  ان  الشك
 البحري الذي يشهد تطورات على صعيد المرافئ المعتمدة وجغرافية الوصول اليها، مما يرتد سلبًا على اجور

لعب النقل البحري الذي ي  نفوذه على كافة القطاعات ال يعفي  الركود الذي يبسط  فان  وفي المقابل، .الشحن
 . تجارياً  وسياحيا معاً   دوراً 

فان الثورة القائمة في صناعة النقل البحري ادخلت بكثافة السفن العمالقة الناقلة   ذلك، وابعد من
 . للحاويات مما اوجد منافسة هي اقرب الى المضاربة

تحديات كبير ة تواجه النقل البحري اليوم. والجمعية العمومية لالتحاد العربي لغرف المالحة البحرية 
 .جتماعها االخير في القاهرة في آيار الفائتخالل ا  ادرجتها على بساط البحث

 ما هي هذه التحديات؟
رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت والنائب االول لرئيس االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية 
 9ايلي زخور، الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة االتحاد التي عقدت في القاهرة في 

 ”Maritime Transportation “MT 2020 ، الى جانب حضوره المؤتمر الدولي للنقل البحري2016أيار 
 2016أيار  12-10الذي نظمه االتحاد وعقد في القاهرة خالل الفترة 
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سنوات،  4مجلس االدارة لمدة صرح لـ"االقتصاد" أن الجمعية العمومية لالتحاد جددت والية أعضاء 
فأعادت انتخاب اللواء البحري محمود حاتم القاضي رئيسا، ايلي زخور نائبا أول للرئيس، محمد دالبيح نائبا ثانيا 
واللواء محسن المصري أمينا عاما لالتحاد. وأضاف أن االتحاد عقد اجتماعاته في وقت تتزايد فيه التحديات 

ى الصعيدين االقليمي والدولي، وفي ظل ركود اقتصادي عالمي انعكس سلبا على التي تواجه النقل البحري عل
 .حركة التجارة البحرية وأجور النقل، ما أدى الى تكبد معظم الخطوط البحرية العالمية خسائر فادحة

وتابع زخور أن االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية دعا في ختام اجتماعاته الى تضافر جهود كافة 
طراف العاملة في صناعة النقل البحري، للتخفيف من تداعيات هذا الركود والواقع االليم الذي يتخبط فيه العالم اال

العربي. وأكد أن االتحاد سعى وسيسعى للتواصل مع المعنيين بقطاع النقل البحري العربي، إليجاد الوسائل 
 .تي يمر بها العالم العربيالناجعة لتخطي سلبيات تلك المرحلة االستثنائية والصعبة ال

 المؤتمر الدولي للنقل البحري
وعن المؤتمر الدولي للنقل البحري الذي نظمه االتحاد، قال زخور أن هذا المؤتمر ناقش مواضيع وقضايا 
تهم قطاع النقل البحري العربي والدولي. فحظيت قناة السويس الجديدة الذي جرى تدشينها والمباشرة في 

أشهر معدودة، باهتمام خاص نظرا لموقعها المميز والدور المحوري الذي تلعبه في التجارة استخدامها منذ 
العالمية، كما أن المنطقة االقتصادية التي ستبنى على طول خط القناة، شكلت موضوعا مركزيا في المؤتمر، 

صالح ا وجستيات، لسفن واللفهي ستساهم بإنشاء مناطق صناعية تخدم قطاعات مختلفة مثل التصنيع والنقل وا 
وستخلق اآلالف من فرص العمل. وتناول المؤتمر أيضا ثورة المعلومات والتطوير التكنولوجي والذي انعكس 
ايجابا على تنظيم المنظومة البحرية المتكاملة، من دور الوكاالت البحرية وشركات المالحة مرورا بالمرافئ 

 .فن والبواخر بمختلف أنواعهاوالموانئ البحرية ووصوال الى ادارة عمليات الس
كما بحث المؤتمر نشاط حركة السياحة البحرية، فكان هناك إجماع على أن هذه الحركة مستمرة بتسجيل 
نمو متواصل في العالم الغربي مقابل تراجع كبير في العالم العربي، بسبب االحداث االمنية الخطيرة التي تشهدها 

 .دول عربية عدة
ترأس إحدى جلسات المؤتمر قدم خاللها مداخلتين، تمحورت االولى حول حركة ولفت زخور الى أنه 

السياحة البحرية في المنطقة العربية، ال سيما عبر مرفأ بيروت الذي كان يسجل حركة سياحية بحرية ناشطة 
ل أكثر من بقبل تدهور االوضاع االمنية في المنطقة وتفاقم االزمات الداخلية في لبنان. فمرفأ بيروت كان يستق

ألف سائح سنويا. أما  50بواخر سياحية اسبوعيا، وكان يصل عدد السواح عن طريق البحر الى أكثر من  5
في المداخلة الثانية فتحدث عن الركود الذي تعاني منه حركة التجارة البحرية العالمية واالنخفاض الكبير بأسعار 

النفط العمالقة الى استبدال عبور ناقالتها وبواخرها  النفط، ما دفع الخطوط البحرية وخصوصا خطوط ناقالت
 ناقلة نفط وحاويات عمالقة سلكت طريق  115بقناة السويس بالدوران حول رأس الرجاء الصالح، فأكثر من 
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تجنب تسديد رسوم العبور الباهظة في  رأس الرجاء الصالح في الربع االخير من العام الماضي، وذلك من أجل
من تلك الرسوم. وقد أخذت هيئة قناة السويس بعين االعتبار هذا الواقع المستجد  % 50القناة ولتوفير أكثر من 

 .% 30وقررت خفض بعض رسوم العبور بالقناة وبنسبة 
 مضاربة دراماتيكية ودمج

لميا، أشار زخور الى أن استمرار تدفق البواخر وعن أبرز التطورات الحاصلة في قطاع النقل البحري عا
العمالقة الناقلة للحاويات الى قطاع النقل أدى الى اختالل التوازن بين العرض والطلب، والى قيام خطوط بحرية 
عدة بممارسة سياسة المضاربة بأجور النقل لتعبئة بواخرها، ما جعل تلك االجور تتدهور بصورة دراماتيكية 

 .المالحة خسائر فادحةوتكبد شركات 
إن هذه التطورات السلبية دفعت العديد من شركات المالحة على إجراء مفاوضات في ما بينها لدرس امكانية 
دمج نشاطاتها وأعمالها في تأسيس شركة بحرية مشتركة، وذلك من أجل وضع حد لتدهور أجور النقل وللخسائر التي 

الثة المنصرمة عمليات دمج واستحواذ عدة بين شركات المالحة، ومن المتوقع وبالفعل شهدنا في االعوام الث .تلحق بها
 .أن تستمر تلك العمليات طالما لم يطرأ تحسن على حركة التجارة البحرية العالمية وأجور النقل

وعن حصة النقل البحري من التجارة الدولية، قال زخور أن النقل البحري هو العمود الفقري لتلك التجارة 
من قيمتها االجمالية، وذلك حسب ما جاء في تقرير  % 70من حجمها، و  % 80يستحوذ على أكثر من  وهو

االونكتاد" التابعة لالمم المتحدة. كما أن القسم االكبر من تلك التجارة تشحن على "نشرته مؤخرا منظمة 
 19سعة الواحدة منها الى أكثر من  والتي ارتفعت (الناقلة للحاويات )دون احتساب ناقالت النفط والغاز  البواخر

ألف حاوية نمطية، ورافق ارتفاع سعة تلك البواخر بناء وتوسيع وتكبير وتعميق مرافئ بحرية ومحطات للحاويات 
 .لتتمكن من التعامل مع تلك البواخر العمالقة واستيعاب حموالتها

مرفأ بين المرافئ  14االقصى، فـ  وأوضح زخور أن أهم وأكبر المرافئ العالمية موجودة في بلدان الشرق
مرافئ من المرافئ العشرة االولى موجودة  7العشرين االولى واالكثر عمال في العالم موجودة في تلك البلدان، وأن 

 .في الصين
 مرفأ بيروت عكس التيار

أكد زخور أن مرفأ بيروت ما يزال يسير عكس التيار، فعلى رغم تفاقم االوضاع وبالعودة الى لبنان، 
السياسية واالقتصادية في البالد واستمرار الحروب المستعرة في المنطقة، فإن مرفأ بيروت الذي يعتبر المرفق 

زال يسجل النتائج من تجارة لبنان مع العالم الخارجي، ما ي % 70البحري الخدماتي األهم، وتمر عبره أكثر من 
 .الجيدة بحركته االجمالية ووارداته المرفئية

وتؤكد االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل أرقاما كبيرة بعدد البواخر التي أّمته، وحركة البضائع والحاويات 
 ماضي. لوالسيارات التي تداولها خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام ا
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إن هذه النتائج تدفعنا للمطالبة مجددا بضرورة إعداد مشروع جديد لتوسيع المرفأ بعد إلغاء مشروع التوسيع 

ن م % 80بردم الحوض الرابع. فالزيادة الجيدة المحققة أدت الى استخدام، وكما تقول ادارة المرفأ، أكثر من 
القدرة االستيعابية الحالية للمرفأ، وفي حال استمرار هذا النمو على وتيرته التصاعية، فيمكن أن يؤدي الى تجدد 
أزمة االزدحام مستقبال وسنعود نسمع صرخة تذمر واحتجاج التجار والمستوردين والمصدرين والخطوط البحرية 

اد تأزما وتعقيدا مع عودة السالم واالستقرار الى سوريا والمتعاملين مع المرفأ. كما أن االوضاع في المرفأ ستزد
مليار دوالر أميركي  200والمباشرة في ورشة إعادة إعمارها والتي تقدر تكلفتها االجمالية حتى تاريخه بأكثر من 

ومئات ماليين االطنان من البضائع المستوردة. فالمرفآن السوريان الالذقية وطرطوس لن يتمكنا من استيعاب 
ذا الحجم الهائل من البضائع، وبالتالي ال بد من االستعانة بمرفأي بيروت وطرابلس اللذين سيكون لهما حصة ه

 .كبيرة من تلك البضائع
ومن جهة ثانية، إن توسعة مرفأ بيروت ستتيح له تفعيل دوره المحوري الذي أصبح يلعبه على صعيد 

المجاورة وتقديم أفضل الخدمات وأسرعها للمتعاملين  نحو مرافئ البلدان (transshipment) حركة المسافنة
 .معه

 امـــــــــــــــــــــــــــــــارق
وبالعودة الى االرقام التي حققها مرفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقارنة مع 

 :لتاليةاألرقام ا  تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي اشار زخور الى
  .%24باخرة بارتفاع نسبته  699: بلغ عددها مجموع البواخر
  .%17مليون طن بزيادة نسبتها  2.882: بلغ وزنها كميات البضائع

  .%9حاوية نمطية بنمو نسبته  379937: بلغ مجموع الحاويات
  .%10نسبته   حاوية نمطية بارتفاع 126991: بلغ مجموع الحاويات برسم االستهالك المحلي

  .%22حاوية نمطية بنمو نسبته  26373: بلغ مجموع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
  .%5حاوية نمطية بانخفاض نسبته  115183: بلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة

  .%13سيارة بزيادة نسبتها  3550: بلغ مجموع السيارات
 ..% 8مليون دوالر وبنسبة  77.578ات المرفئية التي ارتفعت الى وانعكست هذه الزيادة ايجابا على مجموع الوارد   

********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in April 2016 compared with March 2016 
Subjects April  2016 March 2016 + / - + / - % 

Total vessels 189 197 -8 -4 % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 709 839 -130 -15 % 

Total  imports (tons) thousand 627 755 -128 -17 % 

Total  exports (tons) thousand 82 84 -2 -2 % 

Total Containers handled (TEU) 110,061 99,534 +10,527 +11 % 

Total Containers imported for local markets (TEU) 33,432 37,536 -4,104 -11 % 

Total Containers exported with Lebanese cargoes 
(TEU) 

6,629 7,127 -498 -7 % 

Total Transshipment containers (TEU)  38,259 27,307 +10,952 +40 % 

Total Cars handled (cars) 9,423 8,694 +729 +8 % 

Total Cars Imported (cars)  7,876 7,534 +342 +5 % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 1,547 1,160 +387 +33 % 

Total Passengers - - - - 

Total Port revenues (USD) (million)  20,616 19,812 +804 
thousand 

+4 % 

Total harbor master revenues (USD) (thousand) 315 307 +8 +3 % 

Total Beirut Port revenues & Harbor Master Fees 
(USD) (million) 

20,931 20,119 +812 
thousand 

+4 % 

*********  

 ارتفاع عدد الحاويات والسيارات في مرفأ بيروت ينسحب أيضا على مجموع الواردات
 2016في نيسان )أبريل(  

بعدد الحاويات التي تداولها والسيارات التي تعامل معها  بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل زيادة 
في نيسان )أبريل( الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي. وقد انعكست هذه الزيادة ايجابا على مجموع 
الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. كما أظهرت بأن حركة الحاويات برسم المسافنة حققت زيادة كبيرة وهي المرة 

 ولى التي تسجل ارتفاعا هذا العام.اال 
 2016ونيسان مقارنة بحركة مرفأ بيروت في أذار 

 وأفادت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في أذار ونيسان الماضيين، الوقائع التالية:

 4بواخر ونسبته  8باخرة في أذار الماضي، أي بانخفاض قدره  197باخرة مقابل  189: بلغ البواخرعدد 
 لمئة.با

ألف طن  130ألف طن، أي بتراجع قدره  839ألف طن مقابل  709: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 15ونسبته 

 :ألف طن في نيسان الماضي، كاآلتي 709البالغ وتوزع هذا الوزن االجمالي 
 

28/45 

ICN – Newsletter nr. 62 – June 2016 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 17-5515ندوق بريد: ص –562679/01فـاكس:  –2/1/562680/01 –448617/01هاتف:  –ان نلب –بيـروت  –ياض ـبناية بولـس ف -شارع المرفأ
Rue du Port- Imm. Boulos Fayad – Beyrouth – Liban – Tel: 01/448617 – 01/562680/1/2 – Fax: 01/562679 – B.P.: 17-5515 – E-mail: c.i.n@sodetel.net.lb 

 -29- 

بانخفاض طن، أي ألف  755طن مقابل ألف  627: بلغ وزنها ستهالك المحليبرسم اال البضائع المستوردة
 بالمئة. 17ونسبته طن ألف  128قدره 

ألف طن، أي بتراجع قدره ألفي طن ونسبته  84ألف طن مقابل  82: بلغ وزنها بحرا المصدرةاللبنانية البضائع 
 بالمئة. 2

 2016نيسان ارتفاع حركة الحاويات في 
حصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في نيسان الماضي، سجلت زيادة كما بينت اال 

حاوية في أذار،  99.534حاوية نمطية مقابل  110.061جيدة في شهر نيسان الماضي، فقد بلغ مجموعها 
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  10.527أي بتحسن قدره 

 ة نمطية في نيسان الماضي، كاآلتي:حاوي 110.061وتوزع هذا المجموع البالغ  
، أي 2016حاوية في أذار  51.750حاوية نمطية في نيسان مقابل  52.628: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبتها  878بزيادة قدرها 

ارتفاع حاوية، أي ب 46.731حاوية نمطية مقايل  56.155: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  9.424قدره 

حاوية، أي بارتفاع قدره  1.053حاوية نمطية مقابل  1.278: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته  225

 ؟ 2016في نيسان حركة الحاويات المستوردة كيف توزعت 
 حاوية نمطية كاآلتي: 52.628ردة في نيسان الماضي والبالغة وتوزعت حركة الحاويات المستو 

حاوية في أذار  37.536حاوية نمطية مقابل  33.432: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  4.104، أي بانخفاض قدره 2016

حاوية نمطية  66حاوية، أي بتراجع قدره  141بل حاوية نمطية مقا 75: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 47ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع قدره  14.073حاوية نمطية مقابل  19.121: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 36حاوية نمطية ونسبته  5.048

 ؟ 0162وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في نيسان 
حاوية نمطية في نيسان   56.155وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا والبالغة  

 الماضي، كاآلتي:
حاوية في أذار الماضي،  7.127حاوية نمطية مقابل  6.629بلغت  :الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  498أي بانخفاض قدره 
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  30.388 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  4.018حاوية، أي بارتفاع قدره  26.370حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بزيادة  13.234حاوية نمطية مقابل  19.138: بلغت لمسافنةالحاويات المعاد تصديرها برسم ا
 بالمئة. 45حاوية نمطية ونسبتها  5.904قدرها 

 2016في نيسان  حركة المسافنةارتفاع 
 27.307حاوية نمطية مقابل  38.259وبلغ المجموع العام لحركة المسافنة في نيسان الماضي  

 بالمئة. 40حاوية نمطية ونسبته  10.952ع قدره حاوية في أذار المنصرم، أي بارتفا
 2016نيسان السيارات في ارتفاع كبير بحركة 

وسجلت حركة السيارات التي تعامل معها مرفأ بيروت في نيسان الماضي، ارتفاعا فبلغ مجموعها  
 مئة.بال 8سيارة ونسبته  729سيارة في أذار المنصرم، أي بارتفاع قدره  8.694سيارة مقابل  9.423

 الماضي، كاآلتي:نيسان سيارة في  9.423وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 5 اسيارة ونسبته 342 اقدرهبزيادة سيارة، أي  7.534سيارة مقابل  7.876:  بلغت السيارات المستوردة

 34يارة ونسبته س 387قدره بارتفاع سيارة، أي  1.160سيارة مقابل  1.547: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة.

 2016نيسان لواردات في ارتفاع مجموع ا
مليون دوالر مقابل  20.931بلغ في نيسان الماضي فمجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء وارتفع  

 بالمئة. 4 ادوالر ونسبتهألف  812 اقدرهبزيادة المنصرم، أي أذار مليون دوالر في  20.119

 ، كاآلتي:2016نيسان مليون دوالر في  20.931لبالغ وتوزع هذا المجموع ا 
 بارتفاع قدره، أي أذار المنصرممليون دوالر في  19.812مليون دوالر مقابل  20.616 ت: بلغالواردات المرفئية

 بالمئة. 4 آالف دوالر ونسبته 804
 3دوالر ونسبته آالف  8ه قدر بتحسن ألف دوالر، أي  307ألف دوالر مقابل   315 ت: بلغواردات رئاسة الميناء

 **********     بالمئة.
 بمشاركة عربية ودولية...

 في القاهرة  MT 2020” –“Maritime Transportationافتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري 
نظم االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية برعاية وزير النقل المصري الدكتور جالل سعيد، المؤتمر  

في القاهرة، وذلك بحضور حشد كبير من  ”Maritime Transportation MT 2020“قل البحري الدولي للن
القيادات العربية واالجنبية الناشطة في ميدان النقل البحري ووزراء مصريين حاليين وسابقين واالمين العام 

ات مالحة ومنظمات وشركلمجلس الوحدة االقتصادية العربية السفير محمد الربيع، باالضافة الى رؤساء غرف ال
 مالحة عربية وأجنبية.
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 اللواء محمود حاتم القاضي
افتتح المؤتمر رئيس االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية اللواء البحري محمود حاتم القاضي بكلمة  

ي يأتي بهدف إلقاء الضوء على الرؤية الخاصة بالمنطقة أوضح فيها أن عقد هذا المؤتمر الدولي للنقل البحر 
االقتصادية لمحور قناة السويس والوادي االزرق الذي يتمثل في إقامة مجموعة من الخدمات واالنشطة المرتبطة 
بصناعة النقل البحري واللوجستيات. وأضاف اللواء المصري: "من المقرر أن يعرض عدد من الوزراء على هامش 

، ال سيما تفعيل أنماط النقل المختلفة وخاصة الموانئ البحرية ومحطات 2030مخطط الحكومة حتى المؤتمر 
صالح  التداول المختلفة من حاويات وصب وجاف وسائل وغاز على طول السواحل البحرية ومحطات بناء وا 

 السفن ومعدات النشاط البحري الساحلي".
 الدكتور جالل سعيد

لدكتور جالل سعيد فاعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدماتية الحيوية أما وزير النقل المصري ا 
الهامة والتي تتكامل وتدعم القطاعات االخرى االنتاجية والخدماتية في الدولة، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي 

النمو  ت الدول ومعدالتالذي ترتكز عليه برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد، إذ تتأثر اقتصاديا
فيها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي. وأضاف سعيد أن وزارة النقل 

، والتي ترتكز على تطوير كافة 2030وضعت استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة حتى العام 
يتضمنه ذلك من إعادة توزع الحموالت بين النقل على الطرق والنقل وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما 

 بالسكك الحديدية والنقل النهري بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية... 
 اللواء مهاب مميش

متع تكما تحدث في جلسة االفتتاح رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش عن الموقع المميز الذي ت 
بع قناة السويس والتي تعتبر أهم ممر بحري في العالم، ال سيما بعد أن تم إنجاز وتدشين قناة السويس الجديدة. 
كما أشار الى أهمية مشروع تنمية منطقة السويس والذي يتضمن فرصا استثمارية مثالية وفرص عمل هائلة. 

ها الدائم على التفاعل مع التطور المستمر في وشدد على أهمية قناة السويس لحركة المالحة العالمية وحرص
متغيرات قطاع النقل البحري وهو االمر الذي ظهر جليا في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بما ينعكس ايجابا 

 على درجة تنافسية القناة ورفع تصنيفها.
نقل البحري وتخلل المؤتمر عقد جلسات عمل عدة ناقش خاللها المتحاورون مواضيع تهم قطاع ال 

االقليمي والدولي، فطرحوا دراسات عن مستقبل مصر من المنظور الدولي والتكنولوجيا والطاقة المستدامة وتقنية 
المعلومات وتطوير الخطوط البحري السياحية ومستقبل المنطقة االقتصادية لقناة السويس والدور المستقبلي 

 لسماسرة السفن والوكالء البحريين...
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 زيارة قناة السويس الجديدة
ولبى المشاركون في المؤتمر دعوة هيئة قناة السويس لزيارة القناة الجديدة، فكان في استقبالهم الفريق  

ي بحر مهاب مميش بحضور مدير ادارة الشركات مجدي المغازي ومدير ادارة الخدمات بمركز المحاكاة والتدريب ال
ميخائيل سامي. وبعد جولة بحرية في القناة الجديدة، ألقى الفريق مميش كلمة هنأ فيها قادة المؤتمر الدولي 
للنقل البحري على نجاحه، مؤكدا أهميته في إثراء قطاع النقل البحري العالمي من خالل التعرف واالطالع على 

 أحدث المستجدات في هذا القطاع الحيوي.
**********  

Summary of Lebanese International Trade Exchange in April 2016 
+/-  % +/- (USD 

million) 
March 2016 
(USD million) 

April  2016 
(USD million) 

subject 

-8 % -140 million 1750 1610 Total import 
+8 % +17 million 220 237 Total export 
-10 % -157 million 1530 1373 Total deficit 

********** 
Lebanon Trade deficit down to USD 1373 million in April 2016 

مليون  237مليون دوالر وارتفاع فاتورة التصدير الى  1610انخفاض فاتورة االستيراد الى 
 2016مليون دوالر في نيسان )أبريل(  1373دوالر وتراجع عجز الميزان التجاري الى 

يسان ناالستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل شهر  لجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورةءات اأفادت احصا 
في حين أظهرت ارتفاع فاتورة ( المنصرم. مارس)أذار مما كانت عليه في شهر أدنى ( الماضي، جاءت أبريل)

 التصدير. وقد انسحب تراجع فاتورة االستيراد على عجز الميزان التجاري.

 2016في نيسان فاتورة االستيراد ض انخفا
مليون  1750الماضي، مقابل نيسان مليون دوالر في  1610فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 8 مليون دوالر ونسبته 140 بانخفاض قدرهالمنصرم، أي أذار دوالر في 
 فاتورة التصديرارتفاع و 

، أي أذارمليون دوالر في  220مليون دوالر مقابل  237ن لبنان الى قيمة فاتورة التصدير مبينما ارتفعت  
 بالمئة. 8 امليون دوالر ونسبته 17 اقدرهبزيادة 

 عجز الميزان التجاريانخفاض 
مليون  1373الى عجز الميزان التجاري الى تراجع انخفاض فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير أدى و  

مليون  دوالر  157قدره بانخفاض المنصرم، أي أذار مليون دوالر في  1530مقابل في نيسان الماضي، دوالر 
 بالمئة. 10 ونسبته
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 2016نيسان الصين االولى بالتصدير الى لبنان في 
رها الماضي، بتصدييسان نالمرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في احتلت وأفادت االحصاءات أن الصين  -

مليون دوالر  56المنصرم، أي بانخفاض قدره أذار مليون دوالر في  192مليون دوالر مقابل   136سلعا بـ
 بالمئة. 29ونسبته 

مليون دوالر، أي  128مليون دوالر مقابل  125المرتبة الثانية بتصديرها بـبينما تقدمت ايطاليا الى  -
 بالمئة. 2سبته مليون دوالر ون 3قدره بانخفاض 

مليون دوالر، أي بتراجع قدره  138مليون دوالر مقابل  116في حين احتفظت هولندا بالمرتبة الثالثة بـ -
          بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  22

 2016والسعودية ما تزال االولى باالستيراد من لبنان في نيسان  
مليون دوالر مقابل  30الماضي بـنيسان ن لبنان في المرتبة االولى باالستيراد مبالسعودية واحتفظت  -

 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  1بانخفاض قدره المنصرم، أي أذار مليون دوالر في  31

مليون دوالر، أي بتراجع قدره  29مليون دوالر مقابل  28واحتفظت افريقيا الجنوبية بالمرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  1

مليون دوالر،  19مليون دوالر مقابل  20وحت االمارات العربية المتحدة مكانها في المرتبة الثالثة بـورا -
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  1أي بارتفاع قدره 

 الى لبنانبالمئة حصة مرفأ بيروت من فاتورة االستيراد  75
نان في شهر نيسان الماضي، فقد بلغت وظل مرفأ بيروت المرفق البحري األهم على صعيد االستيراد الى لب -

بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع  75مليون دوالر، أي ما نسبته  1208قيمة البضائع المستوردة عبره 
مليون دوالر  1321مليون دوالر، مقابل  1610المستوردة الى لبنان عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

 1750بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة  75سبته حصته في أذار المنصرم، أي ما ن
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  113مليون دوالر، أي بانخفاض قدره 

بالمئة من  18مليون دوالر أي ما نسبته  286كما بقي مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -
بالمئة من القيمة االجمالية  17مليون دوالر أي ما نسبته  305اد، مقابل القيمة االجمالية لفاتورة االستير 

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبتها  19لفاتورة االستيراد أي بزيادة قدرها 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  5مليون دوالر أي ما نسبته  78واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
مليون دوالر  6بالمئة من فاتورة االستيراد، أي بارتفاع قدره  4مليون دوالر أي ما نسبته   72االستيراد مقابل 

 بالمئة. 8ونسبته 
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 من لبنانالتصدير حصة بالمئة حصة مرفأ بيروت من  59
ى صعيد التصدير من لبنان خالل نيسان كما بقي مرفأ بيروت متصدر المرافئ والبوابات اللبنانية عل

بالمئة من القيمة االجمالية  59مليون دوالر، أي ما نسبته  139الماضي، إذ بلغت قيمة البضائع المصدرة عبره 
مليون دوالر  125مليون دوالر، مقابل  237لفاتورة التصدير من لبنان عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير  57المنصرم، أي ما نسبته أذار عبره في  قيمة البضائع المصدرة
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  14مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  220من لبنان والبالغة 

سبته مليون دوالر أي ما ن 67وظل مطار رفيق الحريري محتفظا بالمرتبة الثانية بتصديره سلعا لبنانية بـ -
بالمئة  28مليون دوالر أي ما نسبته   62بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير، مقابل  28

 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  5من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان، أي بارتفاع قدره 

بالمئة من القيمة االجمالية  6 مليون دوالر، أي ما نسبته 15كما ظل مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بـ -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  8مليون دوالر أي ما نسبته  18لفاتورة التصدير من لبنان، مقابل 

 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته  3التصدير، أي بتراجع قدره 

********** 
 تي نفطقرض مصرفي للشركة الوطنية للنقل البحري "البحري" لتمويل شراء ناقل

الياباني،  ”Tokyo Mit“أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أنها وقعت عقدا مع بنك  
مليون دوالر أميركي. وسوف تستخدم هذا القرض لتمويل ما نسبته  126ينص على منحها قرضا مصرفيا بقيمة 

(، على أن تقوم "البحري" used tankersستعملتين )بالمئة من التكلفة االجمالية لشراء ناقلتي نفط عمالقتين م 80
سنوات. وقدمت "البحري" ضمانات للبنك الذي منحها القرض  10بتسديده على أقساط ربع سنوية متساوية خالل 

 من أهمها رهن السفن وتنازل الشركة عن مستحقات بوالص التأمين التي تغطي هاتين الناقلتين.
********** 

 ع وارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ العقبة االردنيتراجع كميات البضائ
أفادت االحصاءات أن مرفأ العقبة االردني سجل انخفاضا بالوزن االجمالي للبضائع التي تداولها في االشهر  

 االربعة االولى من العام الحالي، مقابل تسجيله ارتفاعا بمجموع الحاويات التي تعامل معها.
مليون طن لالشهر  6.216مليون طن مقابل  5.721للبضائع الواردة والصادرة  فقد بلغ الوزن االجمالي 

 بالمئة. 8ألف طن ونسبته  495االربعة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 
 ماليين طن في االشهر االربعة االولى من العام الحالي كاآلتي: 5.721وتوزع هذا الوزن البالغ  

ألف طن ونسبته  307مليون طن، أي بتراجع قدره  4.684مليون طن مقابل  4.377نها : بلغ وز البضائع الواردة
 بالمئة. 7
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 12ألف طن ونسبته  188طن، أي بتراجع قدره  1.532مليون طن مقابل  1.344: بلغ وزنها البضائع الصادرة
 بالمئة.

ألف حاوية  251.666ويات التي تعامل معها مرفأ العقبة زيادة فبلغ مجموعها بينما سجلت حركة الحا 
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  11.301حاوية، أي بنمو قدره  240.365نمطية مقابل 

********** 
 خفض رسوم المرور في قناة السويس للمرة الثانية

ين تخفيض رسوم مرور السفن العمالقة قررت هيئة قناة السويس للمرة الثانية في غضون أقل من شهر 
ذات الرحالت الطويلة التي تنطلق من شمال أميركا الى الشرق االقصى دون توقف في أي موانئ أثناء الرحلة، وذلك 

 من أجل تشجيع وجذب السفن لعبور هذا المجرى المالحي األهم في العالم.
ا بتراجع معدل حركة التجارة العالمية، أجبر هيئة وقال خبراء اقتصاديون أن انخفاض ايرادات القناة وتأثره 

القناة على مواصلة تخفيض الرسوم الستقطاب أكبر عدد من السفن، لكن هؤالء الخبراء شددوا على ضرورة وضع 
 ضوابط لهذا التخفيض حتى ال يتسبب في كارثة اقتصادية كبيرة للقناة.

بالمئة ليشمل السفن الوافدة من موانئ الساحل  65بالمئة الى  30وخفضت هيئة القناة رسوم المرور من  
الشرقي االميركي والمتجهة لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. كما شمل التخفيض سفن الحاويات 

( الماليزي وبنسبة Port Klangمتجهة الى مرفأ )وال( في المحيط الهادئ Norfolkالقادمة من ميناء "نورفولك" )
( ومتجهة الى مرفأ Norfolkوم المرور العادية، ومنح سفن الحاويات القادمة من موانئ جنوب )بالمئة من رس 45
(Port Klang تخفيضا بنسبة )بالمئة في حال  55بالمئة، على أن تحصل تلك البواخر على تخفيض قدره  65

 (.Cocomboاتجاهها لموانئ )
ا الى أوروبا وأميركا غيرت طريقها من قناة السويس وتجدر االشارة الى أن العديد من السفن القادمة من آسي 

الى طريق رأس الرجاء الصالح، خاصة مع انخفاض قيمة الوقود ولتجنبها دفع رسوم مرور كبيرة للقناة وتحملها 
 طول المدة.

ويأتي تخفيض رسوم المرور في قناة السويس تجاوبا مع طلب شركات المالحة العالمية التي كانت دعت  
مرة هيئة قناة السويس، تخفيض رسوم العبور في ظل انخفاض أسعار النفط والوقود وتراجع حركة التجارة  أكثر من

 العالمية واالنخفاض الكبير ألجور النقل.
********** 
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 ثانية يولد طفل في مصر 17كل 
حزيران )يونيو( الجاري، وتعد جمهورية  5مليون نسمة بتاريخ  91أعلن في مصر أن عدد سكانها بلغ  

ثانية يولد طفل في مصر، ومن  17مصر العربية أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان. وذكر االعالن أن كل 
مليون نسمة في وقت قريب في حال استمرت هذه النسبة في  100المتوقع أن يصل عدد سكانها الى أكثر من 

مليون نسمة. وتتربع مصر على قائمة  82، كان عدد سكان مصر ال يتجاوز الـ2013لمواليد. ففي العام زيادة ا
 الدول العربية في عدد السكان، تليها الجزائر فالسودان ثم العراق.

وأعلن طاهر حسن صالح رئيس االدارة المركزية للتعبئة العامة واالحصاء المصري، أن المجتمع المصري  
ألف فرد سنويا،  600ألف مواطن سنويا، في حين يبلغ عدد الوفيات  600مليون و  2يد جديدة بواقع يشهد موال

ثانية، بعد مقارنة المواليد  17مليون فرد سنويا، أي بمعدل فرد كل  2االمر الذي يؤكد أن الزيادة السكانية تبلغ 
 الجديدة بالوفيات.

********** 
 ”Hapag Lloyd“ت االندماج مع يؤيدون محادثا ”UASC“شركة  مساهمو

( أبدوا دعمهم UASCقالت وكالة "رويترز"  أن المساهمين في شركة المالحة العربية المتحدة ) 
االلمانية المنافسة، "لكن لم يتم إجراء تصويت  ”Hapag Lloyd“لمحادثات االندماج التي تجريها الشركة مع 

 للموافقة على الصفقة".
ناقشوا في اجتماع عام غير عادي مفاوضات االندماج  ”UASC“مساهمين في وأوضحت "رويترز" أن ال 

وقدروا القيمة االستراتيجية لالندماج المحتمل بين الشركتين، ولكن لم يتم  ”Hapag Lloyd“الجارية مع 
رية حالتصويت على االمر نظرا لعدم استكمال االتفاق النهائي. وفي حال تم إبرام الصفقة سينتج عنها مجموعة ب

 مليارات يورو. 8مليارات الى  7جديدة وعمالقة تقدر قيمتها بنحو 
 ”UASC“حصص. وكانت التتخذ من الكويت مقرا لها وتملك فيها قطر أغلبية  ”UASC“ويذكر أن  

شركات آسيوية منافسة من أجل خفض النفقات في أسوأ موجة هبوط  5قد شكلت تحالفا بحريا جديدا يضم 
 البحري على االطالق. يشهدها قطاع النقل

باخرة تبلغ  170تحتل المرتبة السادسة في العالم بأسطول يضم  ”Hapag Lloyd“والمعلوم أن  
باخرة تبلغ  55المرتبة الثانية عشرة بأسطول يضم  ”UASC“حاوية نمطية، في حين تحتل  925.218سعتها 
 حاوية نمطية. 526.153سعتها 

********** 
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 في البحر االحمر هدد الممرات البحريةي القاعدة في جزيرة العربتنظيم 
قال ضابط كبير بقوة بحرية دولية، أن ذراع تنظيم القاعدة في اليمن ال يزال يمثل قوة مؤثرة ويشكل  

ة وقال رئيس أركان القوة البحرية متعددخطرا متزايدا على السفن التجارية في الممرات البحرية المهمة القريبة. 
الجنسيات وليام نو لوكالة "رويترز" أن المكاسب التي حققتها القوات اليمنية "مشجعة" وتمثل انتكاسة لتنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب، لكن هذا التنظيم ما يزال لديه قدرات بسبب استمرار الحرب االهلية الحالي. وأضاف نو 

ة استفاد من تلك "الفوضى" وتحرك فعال ليمأل الفراغ، وساعده ذلك على اكتساب المزيد من أن تنظيم القاعد
القوة. وأشار الى أن هذا التنظيم "أبدى قدرة وعزما على شن هجوم إرهابي بحري"، معتبرا "أن هذا االمر يتم 

في محيط اليمن حيث يوجد  دراسته بمنتهى الجدية". ورأى نو "أن هناك احتماال لعودة أعمال القرصنة البحري
 الكثير من المتشددين". وأضاف: "أشعر بالقلق من هذا االمر... هل سنرى عودة ألنشطة أشبه بالقرصنة؟".

كيلومتر على خليج عدن والبحر االحمر، وهو منطقة كبيرة  1900ويذكر أن ساحل اليمن يمتد بطول  
جدة في المنطقة تمكنت حتى تاريخه من احتواء أعمال ولكن القوات البحرية الدولية المتوا ،تصعب مراقبتها

 **********    القرصنة البحرية.
 2016أيار )مايو(  حتىارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ جده االسالمي 

بينت االحصاءات التي نشرتها المؤسسة العامة للموانئ السعودية، أن مرفأ جده االسالمي سجل حركة  
 خمسة االولى من العام الحالي، أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.اجمالية في االشهر ال

مليون طن، أي بتحسن  23.040مليون طن مقابل  23.406فقد بلغ وزن البضائع المستوردة والمشحونة  
 بالمئة. 2ألف طن ونسبته  366قدره 

 الشهر الخمسة االولى من العام الحالي كاآلتي:مليون طن في ا 23.406وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  
مليون طن لالشهر الخمسة نفسها من العام  16.174مليون طن مقابل  16.297: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 1ألف طن ونسبته أقل من  123الماضي، أي بارتفاع قدره 
ألف طن  243يين طن، أي بزيادة قدرها مال 6.866ماليين طن مقابل  7.109: بلغ وزنها البضائع المصدرة

 بالمئة. 4ونسبتها 
حاوية  1.743.547حاوية نمطية مقابل  1.805.447كما ارتفع مجموع الحاويات التي تداولها فبلغ  

بالمئة. ويذكر أن مرفأ جده االسالمي هو المرفأ االكبر  4حاوية نمطية ونسبته  61.900نمطية، أي بارتفاع قدره 
 العربية السعودية.في المملكة 

********** 
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CMA CGM makes expected formal offer for all shares in Singapore's NOL 
FRENCH shipping giant CMA CGM has made an all-cash offer for all outstanding shares of 

Neptune Orient Lines Limited (NOL) other than those it already owns, controls or has agreed 

to acquire.  

This follows approvals by the relevant regulatory authorities in the European Union and China.  

NOL non-executive independent chairman Kwa Chong Seng has recommended acceptance of 

the formal offer, the terms of which were already settled by the major shareholders.  

CMA CGM currently owns 10.5 per cent of all NOL shares, and intends to delist and privatise 

NOL through the offer. NOL's majority shareholders, Temasek Holdings (Private) Limited and 

its affiliates, which own 66.78 per cent of NOL shares, will tender all of their NOL shares in 

acceptance of the cffe, said the CMA CGM statement. 

Maybank Kim Eng Securities (MKES) has been appointed as the independent financial adviser 

(IFA) to advise the directors of NOL who are considered independent for the purposes of the 

offer (independent directors).  

The offer price is S$1.30 (US$0.95) per NOL share in cash, which CMA CGM does not intend 

to increase. The offer provides NOL shareholders with an opportunity to realise their 

investment in NOL at a 49 per cent premium to NOL's unaffected share price on July 16, 2015 

and a 33 per cent premium to NOL's three-month volume-weighted average share price prior 

to July 16, 2015. 

CMA CGM believes the acquisition of NOL would provide a total company-wide capacity of 

2.35 million TEU, an 11.7 per cent market share and a 540-ship fleet generating revenues of 

US$21 billion. 

"CMA CGM attaches significant importance to Singapore and the region for the deployment 

of its strategy in Asia." said the company statement.  

"The combined entity would reinforce Singapore's leadership in the maritime and shipping 

sector as the city-state seeks to increase maritime services and transportation volumes, 

including committing more volumes through Singapore," it said.  

CMA CGM said it will also contribute to reinforce Singapore as a centre of excellence in the 

field of maritime activities as CMA CGM plans to use Singapore as a key hub in Asia.  

"In this regard, CMA CGM plans to establish its regional head office in Singapore. This 

consolidation of CMA CGM's longstanding presence in Asia in Singapore aims at providing 

efficient and quality services to customers in the region," said CMA CGM's statement.  

Said NOL non-executive independent chairman Kwa Chong Seng: "The independent directors, 

having considered carefully the fairness opinion rendered to the NOL board by Citigroup 

Global Markets Singapore, as NOL's financial adviser; the terms and conditions, as well as the 

advice given and recommendation made by MKES as the IFA, concur with the 

recommendation of MKES in respect of the offer.  

"Accordingly, they recommend that NOL shareholders accept the offer, unless NOL 

shareholders are able to obtain a price higher than the offer price on the open market, taking 

into account all brokerage commissions or transaction costs in connection with open market 

transactions," said Mr Kwa. 

Said the CMA CGM statement: "Acceptances of the offer must be received not later than 

5.30pm. (Singapore time) on 4 July 2016, or such later date(s) as may be announced from time 

to time by or on behalf of CMA CGM." 
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Full details of the offer are set out in the Composite Document (containing the terms and 

conditions of the offer and enclosing the relevant acceptance forms), which has been dispatched 

to NOL shareholders. 

Seanews.com.tr 

********** 

“Fedex”  االميركية تستحوذ على“TNT Express” مليار دوالر 4.9الهولندية بـ 
طة في ميدان تقديم خدمات البريد السريع في العالم، أنها استحوذت االميركية الناش ”Fedex“أعلنت شركة  

مليار دوالر أميركي. وقد  4.9الهولندية العاملة أيضا في هذا الميدان بمبلغ قدره  ”TNT Express“على شركة 
بر في هي االك ”Courier Delivery Services“أدى هذا االندماج الى إنشاء شركة لتقديم خدمات البريد السريع 

: "أننا فخورون بهذا االنجاز الذي خلق هذه الشركة ”Fedex“ الرئيس التنفيذي لـ Fred Smithالعالم. وقال 
 ألف موظف وعامل، ملتزمين بخدمة العمالء والزبائن في جميع أنحاء العالم". 400الضخمة التي أصبحت تضم 

 TNT“، في حين بلغت ايرادات 2015مليار دوالر في العام  49بلغت  ”Fedex“ويذكر أن ايرادات  

Express” 9 .مليار دوالر  ********** 
“Lufthansa” وظيفة 800تلغي  الجوي للشحن 

للشحن الجوي المملوكة لشركة لوفتهانزا االلمانية للطيران اعتزامها  ”Lufthansa Cargo“أعلنت شركة  
التقشف التي تمارسها. وأوضحت الشركة أنه  وظيفة على مستوى العالم في إطار سياسة 800إلغاء ما يصل الى 

من المنتظر أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الوظائف مع مراعاة الجانب االجتماعي بقدر المستطاع، وهي تسعى من جراء 
مليون يورو سنويا. ومن المنتظر أن تبدأ في تنفيذ برامج إلغاء الوظائف  800هذه السياسة التقشفية الى توفير 

 ارا من العام المقبل.تدريجيا اعتب

مليون يورو مقابل أرباح  19وكانت لوفتهانزا كارغو سجلت خسائر في الربع االول من العام الحالي بلغت  
موظف  4600مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، ويبلغ عدد العاملين لدى الشركة نحو  52بقيمة 

 **********   على مستوى العالم.
New expanded alliance of G6 and CKYHE poses challenge to 2M 

"THE Alliance" formed by six of the world's largest multi-services shipping companies now 

challenges the dominance of global giants such as the 2M consisting of world two biggest lines 

Maersk and Mediterranean Shipping Co (MSC). 

The new partnership, an expanded alliance of G6 and CKYHE, is expected to revolutionise the 

maritime industry in the next five years and beyond, says New York's Marine Link. 

THE Alliance is expected to add a seventh member due to ongoing merger discussions between 

Hapag-Lloyd and United Arab Shipping Company. 

The carriers involved in THE Alliance - Hanjin, Hapag-Lloyd, "K" Line, MOL, NYK and Yang 

Ming - said that the binding agreement is scheduled to be implemented in April 2017 subject 

to approval of all relevant authority. 
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Industry commentators note that the large number of carriers in THE Alliance would make 

cooperation highly complex. The move, they said, will build one of the leading networks in the 

container shipping industry combining approximately 3.5 million TEU which reaches 18 per 

cent share of the global container fleet capacity. 

All six partners operate advanced and competitive fleets with a total of more than 620 ships, 

which will be the basis of a dedicated fleet deployed into the groups' future service portfolio.  

THE Alliance will boost a total carrying capacity of more than four million TEU and closes a 

circle of new partnerships that will dominate the movement of global cargo in coming years.  

It is still subject to regulatory approvals by US, Chinese and European maritime watchdogs. 

Gazette magazine.Hong Kong 

********** 

 مليار دوالر خسائر التهرب الضريبي في العالم سنويا 240
مليار دوالر  240هرب من الضرائب على االرباح بنحو قدر البنك الدولي الخسائر العالمية الناجمة عن الت 

سنويا، مشيرا الى أن شركات متعددة الجنسيات هي أكثر من يتهرب من الضرائب، وقال البنك أن قيمة التهرب من 
ضرائب االرباح تعادل تقريبا الحجم الكلي لالموال المرصودة للمساعدات من أجل التنمية في العالم. وذكر البنك في 

ان نشره على موقعه االلكتروني، أن الشركات هي أكثر من يتهرب من تسديد الضرائب على االرباح، وبينها شركات بي
متعددة الجنسيات، حيث يلجأ الكثير منها الى االستفادة من المالذات الضريبية في الخارج أو االنخراط في مخططات 

 التهرب الضريبي وغسل االموال.
********** 

Alphaliner: More capacity cuts on the way - it's the only thing that works 
PERMANENT cuts to capacity are the only way to revive freight rates at a time of weak 

demand, and that's why Paris research house Alphaliner expects more to come. 

"Previous initiatives to support rate increases by selectively voiding sailings had proven 

ineffective, as these efforts only removed capacity on a temporary basis," said Alphaliner. 

Current market conditions, on top of the CMA CGM-APL consolidation and the uncertainties 

posed by Hyundai Merchant Marine and Hanjin Shipping's financial restructuring, will lead to 

big capacity reductions, say Alphaliner analysts. 

Shipping lines have seen for themselves their own success in pushing up rates by removing one 

Far East-North European string from each of the four alliances. 

This was in addition to the number of weekly services being cut from last year's 21 loops to its 

current total of 17, said the report. 

While carriers failed to push through their attempted mid-May rate increases to their full extent, 

they still are currently going ahead with their June 1 hikes.  

Whether this is as successful as the increases at the start of May will be revealed on Friday, 

upon the release of the latest Shanghai Containerised Freight Index, they said. 

"This is expected to keep spot rates on the route at above US$700 per TEU, a significant 

improvement over the $200 per TEU that was offered in the first quarter, when rates on the 

trade had reached an all-time low," said Alphaliner. 

********** 
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 2016انخفاض صادرات الصين في أيار )مايو( 
سجلت صادرات الصين انخفاضا أكثر من المتوقع في أيار )مايو( الماضي، مع بقاء الطلب العالمي ضعيفا،  

ستقرارا. بما يشهد الكن الواردات أظهرت أداء أفضل من المتوقع وهو ما يزيد اآلمال بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ر 
بالمئة. ونتج عن ذلك  0.4بالمئة على أساس سنوي، مقابل تراجع الواردات أيضا بـ 4.1فقد انخفضت الصادرات 

مليار دوالر. وكانت  58مليار دوالر في أيار الماضي مقارنة مع توقعات لفائض قدره  49.98فائض تجاري بلغ 
 نيسان )أبريل( المنصرم. مليار دوالر في 45.6سجلت الصين فائضا قدره 

********** 
 بنما حركة المالحة البحرية تعود الى طبيعتها في قناة ،بعد ارتفاع منسوب المياه

نيسان )أبريل( المنصرم، على السفن  18أعلنت سلطة قناة بنما أنها ألغت القيود التي كانت فرضتها في  
 مترا بالمرور عبر القناة. 12.04غاطسها الى مترا، وسمحت للسفن التي يصل  11التي يفوق غاطسها الـ

وأوضحت أن منسوب المياه في القناة عاد الى وضعه الطبيعي بعد أن شهدت بنما هطول أمطار موسمية  
غزيرة. ومن المنتظر أن تدشن قناة بنما الجديدة بعد توسيعها وتعميمها قريبا، لتصبح قادرة على استقبال السفن 

حاوية نمطية، في حين أنها في حالتها الحاضرة ال تستطيع استقبال السفن التي  14.500التي تفوق سعتها الـ
 حاوية نمطية. 4.500تفوق سعتها الـ

********** 
 االكوادوري  ”Posorja“كونسورتيوم بحري برئاسة موانئ دبي العالمية يستثمر مليار دوالر في مرفأ 

بمناقصة توسيع وتعميق وبناء  ”DP World“ية فاز كونسورتيوم بحري برئاسة موانئ دبي العالم 
االكوادوري،  ”Posorja“في مرفأ  (multipurpose terminal)محطة حاويات وأخرى متعددة االغراض 

عاما. ويضم هذا الكونسورتيوم باالضافة الى موانئ دبي العالمية، شركات  50مقابل ادارته وتشغيله لمدة 
 ة والصناعة ورجال أعمال. اكوادورية ناشطة في ميادين التجار 

وأعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستباشر بتنفيذ المرحلة االولى من هذا المشروع قبل نهاية العام  
 شهرا، وهي تتضمن استمالك أراض لبناء محطة الحاويات وأخرى متعددة  24الحالي، على أن تنجزها خالل 

متر قادرة على استقبال البواخر  400أ، وبناء أرصفة بطول االغراض، وتعميق القناة الجديدة المرتبطة بالمرف
 ألف حاوية نمطية سنويا. 750الناقلة للحاويات والبضائع العادية، على أن تبلغ القدرة االستيعابية لتلك المحطة 

متر من االرصفة ومحطة تبلغ  2000وأشارت موانئ دبي العالمية الى أن المشروع سيضم بعد إنجازه  
 االجمالية مليوني متر مربع. وقد خصص هذا الكونسورتيوم مليار دوالر أميركي لتنفيذ هذا المشروع.مساحتها 

********** 
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Hamburg's Rickmers-Linie takes over Nordana Project & Chartering 
HAMBURG's Rickmers-Linie, the breakbulk, heavy lift specialist, has taken over tramp and 

chartering specialist Nordana Project & Chartering with its offices in Copenhagen, Bangkok, 

Singapore and Houston. The business will continue under the name and brand "NPC" and 

become an independent division supplementing the Rickmers-Linie segment within the 

Rickmers Group effective July 1. 

In the new arrangement, NPC will operate a multipurpose heavy lift fleet worldwide in the size 

range between 8,000 and 21,000 dwt with a lifting capacity of up to 500 tonnes.  

The core fleet will be made up of Nordana's 12,000-dwt heavy lift ships and will include Thai 

flag vessels.  

NPC will be managed by Lars Steen Rasmussen (Copenhagen) and Torben Reinhard 

(Bangkok) and will be a separate entity within the Rickmers-Linie segment.  

The takeover of NPC through Rickmers-Linie comes a year after Nordana Project & Chartering 

nominated Rickmers (Japan) as their sole general agent in Japan, 

As a result, NPC increased the number of calls it made at Japanese ports. In March, Nordana 

nominated Rickmers-Linie as its representative in China.  

The successful cooperation between the two companies has since led to the joint idea to further 

increase the complementary effects between liner and tramp, which adds value to the customer 

base of both companies. Both Rickmers-Linie and NPC are renowned for their innovative 

approach and tailor made solutions for their customers. 

Said Rickmers-Linie CEO Ulrich Ulrichs: "Working together with NPC in our ventures in 

Japan and China has shown that we fit together really well. We reviewed and soon agreed that 

we should expand our cooperation, which eventually led to Rickmers-Linie taking over the 

NPC business."  

Said NPC's Mr Steen: "We are looking forward to further developing existing customer 

relations and developing new business for both companies." 

Turkish Maritime News   ********** 

“MSC”  تدشن خدمات جديدة عبر مرفأ صالله العماني 
 Falcon“تقديم خدمات منتظمة جديدة بواسطة خطها  ”MSC“بدأت شركة المالحة السويسرية  

Service”  بط مرافئ في آسيا بمرافئ في الشرق االوسط.عبر مرفأ صالله العماني والذي ير 
حاوية نمطية لتأمين خدمات هذا الخط الذي  8000بواخر سعة الواحدة منها  MSC” 8“وقد وضعت  

السريالنكي ومرافئ في الصين وسنغابور وماليزيا والهند ومرافئ في االمارات  ”Colombo“سيغطي مرفأ 
 ه العماني.العربية المتحدة باالضافة الى مرفأ صالل

الرئيس التنفيذي لمرفأ صالله أن خدمات الخط الجديد سيؤمن رحالت سريعة  David Gledhilوقال  
 بين الشرق االقصى وعمان ويلبي االحتياجات المتزايدة ألسواق المنطقة. 

مليون حاوية نمطية في  2.6ويذكر أن مرفأ صالله وهو المرفأ االكبر في سلطنة عمان وكان تداول  
 مليون طن من البضائع. 12.5، باالضافة الى 2015عام ال

********** 
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China’s Silk Road scheme brings opportunities to Hong Kong: HKTDC 
HONG KONG expects to benefit from China's new "silk road" initiative aimed at developing 

trade links in Asia and beyond, reports Reuters. 

"You have a lot of building materials that will need to be transported. That will have demand 

for shipping," said Jenny Koo, service promotion director for the Hong Kong Trade 

Development Council (HKTDC). 

"For Hong Kong, our priority markets will be Asia and the Middle East," she told Reuters 

during Greece's Posidonia shipping week in Athens. 

The plan to build land, sea and air routes also known as the "One Belt, One Road" was 

announced by Chinese President Xi Jinping in 2013 with the aim of boosting trade by US$2.5 

trillion in the next decade.  

As China's economic growth slows, Beijing is encouraging its companies to win new markets 

overseas. 

"There are a lot of new projects especially in the context that there is the 'One Belt, One Road' 

initiative being pushed out," said David Cheng, of the Hong Kong Maritime and Port Board. 

"We have a very strong shipping cluster and we have to attract more people in the industry to 

make Hong Kong as one of their operating bases." 

Ms Koo said global container throughput via Hong Kong was estimated to grow this year by 

4.1 per cent and intra-Asia trade by 4.4 per cent, said Reuters. 

Trading and logistics account for 23 per cent of Hong Kong's gross domestic product and the 

city is targeting more shipping trade with Middle Eastern countries including Iran after 

international sanctions on Tehran were lifted earlier this year. 

Hong Kong officials said freight activity with Iran was expected to include multiple areas such 

as food products and consumer goods. 

"A lot of people have been dealing with Iran through third parties," said HKTDC European 

regional director Stephen Wong.  

"Now that sanctions are taken away, Hong Kong will benefit ... I'm sure that the trade will 

grow," he said. 

Reuters 

********** 

 التركية ”Arkas“باخرتان اضافيتان لـ
التركية ليرتفع عدد  ”Arkas“الى اسطول شركة  ”Teo Man.A“و  ”Cinzia“انضمت الباخرتان  

 ألف حاوية نمطية. 80باخرة تبلغ سعتها االجمالية حوالي  46البواخر التي يضمها الى 
 Seago“بالتعاون مع  ”Arkas“لخط البحري المشترك الذي تشغله الى ا ”Cinzia“وانضمت الباخرة  

Line”  التابعة لمجموعة“Maersk”  الدانمركية. ويؤمن هذا الخط الخدمات المشتركة بين مرافئ في اسبانيا
بين مرافئ في  ”Arkas“الى الخط البحري الذي تؤمنه  ”Teo Man.A“وبحر إيجه، بينما انضمت الباخرة 

 المتوسط، وفي مقدمهم مرفأ بيروت. اسبانيا وشرق
********** 
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 2016ماليين حاوية نمطية حركة المرافئ االسبانية في الربع االول من العام  3.5
ن مليون حاوية نمطية في الربع االول م 3.5سجلت المرافئ االسبانية حركة حاويات اجمالية بلغت  

 بالمئة عن تلك المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي. 4.5العام الحالي، بارتفاع 
استعاد المرتبة االولى  ”Algeciras“وأفاد البيان الصادر عن سلطة الموانئ في اسبانيا، أن مرفأ  

الى المرتبة  ”Valencia“بالمئة، في حين تراجع مرفأ  14.2مليون حاوية نمطية بارتفاع  1.2بتعامله مع 
 بالمئة. 2.5مليون حاوية نمطية بانخفاض  1.1الثانية بتداوله 

بالمئة  7.52حاوية نمطية وبزيادة  491.888على المرتبة الثالثة بـ ”Barcelona“وحافظ مرفأ  
 .2015عن الربع االول ذاته من العام 

********** 
 2016عام البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو االقتصاد العالمي في ال

بالمئة  2.9بالمئة في العام الحالي، من  2.4خفض البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العالمي الى  
كانت متوقعة في كانون الثاني )يناير( الماضي. وأرجع ذلك الى بطء النمو في اقتصاديات البلدان المتقدمة 

 ية وتقلص تدفقات رأس المال.واستمرار انخفاض أسعار السلع االولية وضعف التجارة العالم
دوالر للبرميل مقابل توقعاته  41وبخصوص أسعار النفط، توقع البنك أن تبلغ خالل العام الجاري  

دوالرا للبرميل  50دوالر للبرميل، كما توقع أن تصل الى  51السابقة في كانون الثاني )يناير( المنصرم عند 
 **********   .2017خالل العام 

of the Seas”“Harmony   الباخرة السياحية االكبر في العالم 
الباخرة السياحية   ”.Royal Caribbean Cruise ltd“تسلمت شركة السياحة البحرية العالمية  

 – Saint“التي بنيت في أحواض بناء السفن الفرنسية  ”Harmony of the seas“االكبر في العالم 
Nazaire” مترا،  22.6مترا وعرضها  362.121القياسي بطولها الذي يبلغ . وقد حطمت هذه الباخرة الرقم

 2100راكبا ويتألف طاقمها من  6780طنا، وهي تتسع لـ 20.236طنا وحمولتها  226.963ووزنها القائم 
 موظف. وبلغت كلفتها االجمالية أكثر من مليار دوالر أميركي.

ية المنتظمة بين مرافئ غرب البحر بتقديم رحالتها السياح ”Harmony of the seas“وانطلقت  
االبيض المتوسط، على أن تنتقل في فصل الشتاء القادم لتأمين الرحالت السياحية بين فلوريدا في الواليات 

 المتحدة االميركية ومنطقة الكاريبي.
********** 
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“ZIM”  في الربع االول من العام الحالياالسرائيلية تسجل خسائر 
مليون  16خسائر في الربع االول من العام الحالي بلغت  ”ZIM“سجلت شركة المالحة االسرائيلية  

مليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت ايراداتها االجمالية الى  85دوالر مقابل أرباح قدرها 
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  630

أن هذه النتائج السلبية تعود الى انخفاض أجور النقل بسبب تراجع حركة التجارة  ”ZIM“وأوضحت  
 العالمية واستمرار ارتفاع القدرة االستيعابية الفائضة لبواخر الحاويات العاملة في النقل البحري العالمي.

لغ سعتها االجمالية باخرة تب 80المرتبة السادسة عشرة في العالم بأسطول يضم  ”ZIM“وتحتل  
 حاوية نمطية. 357.910

********** 
Transpacific, Asia-Europe contract rates fall 29pc in year to May 

CUTS in freight rates are gathering momentum for contractual cargo transported via the main 

east-west trade routes, after falling 18 per cent between February and May, according to 

Drewry's Benchmarking Club Contract Rate Index. 

The index, based on average transpacific and Asia-Europe contract freight rate data provided 

confidentially by shippers, has now fallen 29 per cent in the year to May. 

Shippers have secured hefty cuts in Asia-Europe annual contract rates and big reductions in 

their transpacific rates effective from May, reported American Journal of Transportation. 

Drewry said that it has also secured for shippers 30 per cent reductions in contract rates for 

new contracts starting from the second quarter via its new eSourcing Ocean Freight Solution 

platform. 

"The price war between carriers in the container shipping market continues and this is, for now, 

resulting in substantial reductions in contract rates for exporters and importers buying under 

contract," said senior Drewry analyst Philip Damas. 

Drewry Shipping Consultants Ltd. 

********** 
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