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- Summary of Beirut Port statistics at May 2016 compared with the same period of 
2015. 
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   .2016االولى من العام الخمسة وارداته المالية في االشهر مجموع مرفأ بيروت و ارتفاع حركة  -

  بحرا.المستوردة والمصدرة البواخر والوزن االجمالي للبضائع نمو حركة  -

  حركة الحاويات.ارتفاع مجموع  -

جموع مزيادة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية وتراجع  -
 حركة المسافنة.

 

  حركة السيارات.ارتفاع ملموس ب -

  .مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء يسجل زيادة -

 8 زعيتر: حماية أمن المطار تتم وفقا للمعايير العالمية.-
- .New Mechanism to test quality of wheat 9 

 9/10 فرعون أطلق مسابقة القرية المفضلة لدى اللبنانيين.-
 10 .2016في العالم في العام  50بيروت ثالث اغلى مدينة في المنطقة والـ-

 10/11 .2016مليار دوالر احتياطي مصرف لبنان في نهاية حزيران )يونيو(  36.32-

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

11/14 

-Lebanon trade deficit up to USD 6754 million at May 2016.  
  .ونمو عجز الميزان التجاريارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير -
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  الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان. -
  أفريقيا الجنوبية تحتل المرتبة االولى باالستيراد من لبنان. -

حصة البلدان العشرة االولى المستوردة انخفاض لبنان و ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى  -
 من لبنان.

 

  .تم عبر مرفأ بيروت بالمئة من التصدير 55بالمئة من االستيراد و  75 -

- of 2016.5 months   stTop 10 exporting countries to Lebanon in 1  
- 5 months of 2016. stTop 10 importing countries from Lebanon in 1  
 15 .2016ارتفاع طفيف بعدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام  -

 15 .استمرار ارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية عبر مرفأ بيروت -

 16 جمعية عمومية النتخاب هيئة ادارية جديدة للغرفة الدولية للمالحة في بيروت. -

 16 شبيب، القطاع العقاري آمن واالستثمار فيه مربح. -

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

16/18 

  .2016االولى من العام الخمسة االشهر في مرفأ بيروت خالل حاويات ارتفاع حركة ال -

حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية وانخفاض مجموع نمو  -
 المسافنة.حركة 

 

  .من مجموع الحاويات المسافنةحركة بالمئة حصة  29 -

- billion in 2015 2.34 Foreign investment down to $US. 18/19 

 19 .تسهيل التجارة بين االسكوا واالتحاد الدولي للنقل الطرقيل ةمذكر -

 19 .2016الخاص في حزيران )يونيو( القطاع فصلي سريع في اقتصاد تراجع -

 19/20 .االشقر: نسبة الحجوزات في الفنادق خالل االعياد كانت ممتازة-
- statistics at May 2016 compared with the same period Summary of Tripoli Port 

of 2015. 
20/22 

  ارتفاع كميات البضائع انعكس ايجابا على الواردات المرفئية خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي. -
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  بحركة الشاحنات المفرغة والمشحونة بحرا.ارتفاع كبير  -

  لواردات المرفئية.ملموس لارتفاع  -

 22/24 .بالمئة من قدرة مرفأ بيروت االستيعابية 80يطالب بمشروع للتوسعة بعد استخدام  زخور -
  .المرفأ يحقق أرقاما جيدة بحركته االجمالية ووارداته المالية -
  .2016مليون دوالر حتى أيار  100الـ عائدات المرفأ تالمس -
- Beyrouth, l’une des plus belles ville du monde. 24 
 25 .شهيب: ترشيد استخدام الطاقة في القطاع الزراعي للحد من التلوث وتخفيض كلفة االنتاج -
 25/26 .من لبنان الى الصين" :القصار الى الصين للمشاركة في فعاليات مشروع "حزام واحد طريق واحد -
- Summary of Beirut Port statistics in May 2016 compared with April 2016. 26/28 
لى مجموع عايجابا نسحب المستوردة برسم االستهالك المحلي االحاويات والسيارات كميات البضائع و ارتفاع  -

 الواردات.
 

  تراجع حركة المسافنة. -
  ارتفاع حركة السيارات.استمرار  -
  2016مليون دوالر الواردات في أيار  21.5 -

 29 .دبوسي عرض سبل تطوير المجتمع االقتصادي في الشمال -

 29 .خط بحري منتظم بين طرابلس لبنان وبور سعيد مصر -
- Summary of Lebanese International Trade Exchange in May 2016. 29/31 

- Lebanon Trade deficit up to USD 1393 million in May 2016 .  

  .مكانها فاتورة التصديرمراوحة و فاتورة االستيراد ارتفاع  -

  .مليون دوالر 1393الى  عجز الميزان التجاريارتفاع  -
  ن لبنان.موأفريقيا الجنوبية تحتلها استيرادا االولى بالتصدير الى لبنان تحافظ على المرتبة الصين  -

  .مرفأ بيروتتم عبر  بالمئة من التصدير 51ومن االستيراد بالمئة  76 -
 32 .ارتفاع حركة الحاويات وتراجع حركة البضائع في مرفأ العقبة االردني -
 32 .2016مليارات ليرة سورية ايرادات مرفأ الالذقية حتى أيار )مايو(  8 -
 32/33 .حركة جيدة يسجلها مرفأ دمياط -
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 33 .كة "البحري" والمؤسسة العامة للحبوبتعاون ومشاركة بين شر  -

 33 .2016ارتفاع طفيف اليرادات قناة السويس في الربع االول من العام  -
- Negotiation to sell Kharafi National to Agility. 33 

 33/34 تعاون بحري بين تونس وفرنسا والمانيا. -
 34 .2016استمرار ارتفاع حركة مرفأ جده االسالمي حتى أيار -
- Sud: LNG Bunkers would meet environmental, but not financial needsHamburg . 34/35 

 35 .2016مليارات الدوالرات خسائر شركات المالحة العالمية في العام  -

 35 .2016 في أيارشهري صادرات المانيا تسجل أكبر هبوط  -
- Hanjin to return 20 box carriers and 18 bulkers when charters expire. 35/36 
- “SCI” .36 الهندية تستأنف خدماتها الى المرافئ االيرانية 
 36/37 .2016حزيران حتى سجله مرفأ شنغهاي الصيني يتراجع طفيف  -
- Hamburg normalizes links with Islamic Republic of Iran shipping Lines. 37 

 37 .مليار دوالر من صندوق النقد الدولي الى العراق 5.34 -
 37/38 تريليون دوالر احتياطي الصين من النقد االجنبي. 3.21-
-Fedex posts quarterly US$70 million net loss despite 7.3 pc revenue rise. 38 
-those that made money, made little.Carriers lost money in Q1, and  38 
 39 .السويسرية ”MSC”ألف حاوية نمطية لـ 11سعة الواحدة باخرتان  -
- .Seoul needs to do more to save Korea’s shipping sector: Seaspan CEO 39 
 40 الكونغرس االميركي يعطل صفقة طائرات البوينغ الى ايران.-
-Arkas signs deal with Iran’s shipping company to boost ties.  40 
-”Hapag Lloyd“ وافق على مشروع االندماج مع ت”UASC“. 40/41 
-“DP World”  41 مرفأ بربرة الصومالي. فيمليون دوالر  442تستثمر 
-8900 TEU MOL ships pays unprecedented US$ 841,000 to transit Panama. 41 

باإلمكان االطالع على كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية للمالحة 
 www.icnbeirut.com  في بيروت 
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Summary of Beirut Port Statistics at May 2016 compared with the same period of 2015 

 
Subjects 1st 5  months  

2016 
1st 5 months 
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 
Beirut Port 

885 704 +181 +26 % 

Total Tonnage handled (tons)  3,656 million 3,190 million +466 thousand +15 % 

Total  imports for Lebanese 
markets (tons) (million) 

3,260 million 2,822 million +438 thousand +16 % 

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

396 368 +28 +8 % 

Total Containers handled (TEU) 481,050 450,544 +30,506 +7 % 

Total containers imported (TEU) 237,509 227,500 +10,009 +4 % 

Total containers imported for local 
market (TEU) 

165,184 152,678 +12,506 +8 % 

Total containers imported empty 
(TEU)  

3,240 1,728 +1,512 +88 % 

Total containers imported for 
transshipment  (TEU) 

69,085 73,094 -4,009 -5 % 

Total containers exported  (TEU)  236,836 215,830 +21,006 +10 % 

Total containers exported with 
Lebanese goods (TEU) 

34,291 29,296 +4,995 +17 % 

Total containers re-exported 
empty (TEU) 

134,092 111,891 +22,201 +20 % 

Total containers re-exported 
(transshipment) (TEU) 

68,453 74,643 -6,190 -8 % 

Total containers transshipment 
(TEU) 

137,538 147,737 -10,199 -7 % 

Total containers restowed on 
board vessel 

6,705 7,214 -509 -7 % 

Total cars handled (cars) 45,225 39,842 +5,383 +14 % 

Total imported cars (cars) 39,006 34,203 +4,803 +14 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 6,219 5,639 +580 +10 % 

Total port revenues (USD) (million)  98,802 94,485 +4,317 +5 % 

Total harbor master fees (USD) 
(million)  

2,741 2,759 -18 thousand -1 % 

Total Port revenues & harbor 
master fees (USD) (million)  

+101,543 97,244 +4,299 +4 % 

**********  
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ارتفاع حركة مرفأ بيروت في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي انسحب على مجموع 

 الواردات المرفئية ورئاسة الميناء
 101.543سيارة و  45.225حاوية نمطية،  481.050مليون طن،  3.656باخرة،  885

 مليون دوالر
مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، أظهرت االحصاءات أن 

أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انسحبت هذه الزيادة على حركة الحاويات المستوردة 
ئاسة رفئية ور برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية، وكذلك على مجموع الواردات الم

الميناء. ويذكر أن استمرار إغالق المعابر البرية بين سوريا وكل من العراق وسوريا واالردن وتركيا نتيجة وقوعها 
تحت سيطرة المسلحين السوريين أدى الى استبدال عمليات االستيراد والتصدير من البر الى البحر عن طريق 

 مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.
 2016و  2015 من  االشهر الخمسة االولىخالل االجمالية أ بيروت مقارنة بحركة مرف

و  2015وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر الخمسة االولى من العامين 
 ، االرقام التالية:2016
 بالمئة. 26باخرة  ونسبته  181بواخر، أي بارتفاع قدره  704باخرة مقابل  885: بلغ البواخرمجموع 

 466ماليين طن، أي بزيادة قدرها  3.190ماليين طن مقابل  3.656بلغ وزنها االجمالي  كميات البضائع:
 بالمئة. 15ألف طن ونسبتها 

ماليين طن في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي،  3.656وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
 كاآلتي:

مليون طن، أي  2.822مليون طن مقابل  3.260: بلغ وزنها ستهالك المحليالبضائع المستوردة برسم اال
 بالمئة. 16ألف طن ونسبته  438بارتفاع قدره 

ألف طن  28ألف طن، أي بتحسن قدره  368ألف طن مقابل  396: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 8ونسبته 

 2016ولى من العام في االشهر الخمسة اال الحاويات ارتفاع مجموع 
حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  481.050وتعامل مرفأ بيروت مع 

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبتها  30.506حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  450.544
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 حاوية نمطية كاآلتي: 481.050وتوزع هذا المجموع البالغ  

 10.009حاوية، أي بتحسن قدره  227.500حاوية نمطية مقابل  237.509: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع   215.830حاوية نمطية مقابل  236.836: بلغت بحرا المصدرة والمعاد تصديرهاالحاويات 
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  21.006قدره 

حاوية، أي بتراجع قدره  7.214حاوية نمطية مقابل  6.705: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  509

 ؟ 2016في االشهر الخمسة االولى من العام  الحاويات المستوردة كيف توزعت حركة 
 237.509والبالغة  2016وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر الخمسة االولى من العام  

 حاوية نمطية، كاآلتي:
حاوية لالشهر  152.678نمطية مقابل حاوية  165.184: بلغت برسم االستهالك المحلي الحاويات المستوردة

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  12.506الخمسة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

حاوية  1.512حاوية، أي بزيادة قدرها  1.728حاوية نمطية مقابل  3.240: بلغت المستوردة فارغةالحاويات 
 بالمئة. 88نمطية ونسبتها 

حاوية، أي بتراجع قدره  73.094حاوية نمطية مقابل  69.085: بلغت رسم المسافنةالمستوردة بالحاويات 
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  4.009

 ؟2016وكيف توزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام 
المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  لحاوياتمجموع اوتوزع  
 حاوية نمطية كاآلتي: 236.836والبالغة 

حاوية، أي بارتفاع  29.296حاوية نمطية مقابل  34.291بلغت ببضائع لبنانية:  الحاويات المصدرة مألى
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  4.995قدره 

  134.092 : بلغتتصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي الحاويات المعاد
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  22.201حاوية، أي بارتفاع قدره  111.891حاوية نمطية مقابل 

بانخفاض  حاوية، أي 74.643حاوية نمطية مقابل  68.453: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  6.190قدره 

 2016خالل االشهر الخمسة االولى من العام  المسافنةانخفاض مجموع حركة 
حاوية، أي بتراجع  147.737حاوية نمطية مقابل  137.538وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة  

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  10.199قدره 
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 2016في االشهر الخمسة االولى من العام السيارات ارتفاع حركة 

وسجلت حركة السيارات في مرفأ بيروت خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي ارتفاعا فبلغ  
 5.383سيارة للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  39.842سيارة مقابل   45.225مجموعها 

 بالمئة. 14سيارة ونسبتها 
 سيارة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 45.225وتوزع هذا المجموع البالغ  

سيارة ونسبتها  4.803سيارة، أي بزيادة قدرها  34.203سيارة مقابل  39.006: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 14

سيارة ونسبته  580سيارة، أي بارتفاع قدره  5.639سيارة مقابل  6.219: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 10

 ارتفاع مجموع الواردات في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي

أن مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء ارتفع خالل االشهر  حصاءاتمن جهة ثانية، بينت اال 
مليون دوالر للفترة ذاتها من  97.244مليون دوالر مقابل  101.543الخمسة االولى من العام الحالي الى 

 بالمئة. 4 ادوالر ونسبتهمليون  4.299 اقدرهبزيادة ، أي العام الماضي
مليون دوالر خالل االشهر الخمسة االولى من العام  101.543غ وتوزع هذا المجموع للواردات والبال 

 الحالي، كاآلتي:
 4.317مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  94.485مليون دوالر مقابل  98.802: بلغ الواردات المرفئيةمجموع 

 بالمئة. 5ماليين دوالر ونسبته 
 18مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  2.759مليون دوالر مقابل  2.741: بلغ واردات رئاسة الميناءمجموع 

 **********          بالمئة. 1ألف دوالر ونسبته أقل من 
 زعيتر: حماية أمن المطار تتم وفقا للمعايير العالمية

طمأن وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر الى أن حماية أمن مطار رفيق الحريري الدولي تتم وفقا  
( من أصل ثالثة أجهزة بعد ثالثة SCANNERعالميا، كاشفا عن وصول جهاز فحص )للمعايير المعتمدة 

أسابيع. وأكد أن االعتمادات المالية المطلوبة باتت متوفرة وسيتم التلزيم االسبوع المقبل، آمال أن تنجز دائرة 
 المناقصات العقود الالزمة في أسرع وقت.

عيتر أن خطة جديدة قد وضعت لتوسيع دائرة عملها وزيادة أما عن نظام المراقبة عبر الكاميرات، فقال ز  
عددها. كما لفت الى الحاجة الى رفع عديد الطاقم البشري المولج باألمن. ووعد زعيتر بمزيد من الشروحات 

 حول خطة االجراءات المعززة لضمان أمن المطار فور إنجاز الترتيبات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
********** 
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New mechanism to test quality of wheat 

A new mechanism has been adopted to check the quality of imported wheat, ministers said 

Tuesday, announcing that new tests showed some imported wheat were still unfit for 

consumption. 

"A joint commission from the agriculture, health and economy ministries has been formed in 

collaboration with universities in order to establish a new mechanism to test wheat samples," 

Health Minister Wael Abu Faour announced in a joint news conference with Agriculture 

Minister Akram Chehayeb.  

Abu Faour said the aftermath of the food safety campaign launched by him in November 2014 

led to discussions about the safety of wheat in the country.  

The consumer safety campaign has shut down a large number of food establishments, 

pharmacies, clinics, restaurants, mills, hospitals and nurseries for violating health standards. 

Abu Faour said the Health Ministry had asked the public prosecution to investigate the presence 

of high levels of ochratoxin in imported wheat.  

"Samples were taken to labs and the results showed that only one sample had a high ochratoxin 

level out of 16 other samples... but the 16 other samples contained a high level of yeast and 

fungi, [were] exposed to humidity and high temperatures, [and] thus don’t meet the required 

health standards," he said. 

The minister said the solution was with the formation of a joint commission that supervises the 

quality of wheat from the moment it arrives at the Beirut Port to the dinner table.  

"We should improve the situation of silos. Despite all the efforts exerted by the administration 

of Beirut Port it remains insufficient," he added. 

Chehayeb said he will ask the Cabinet to approve funding to purchase a machine specialized 

with testing wheat at the bottom of ships.  

"This matter is of high priority," he added.  

The upcoming Cabinet session will be held on Thursday. 

Last month the health, economy, and agriculture ministries said that the country was no longer 

importing contaminated wheat. 

The three ministers’ announcement came on the heels of a public dispute between Abu Faour 

and now resigned Economy Minister Alain Hakim. 

The latter had rejected studies presented by the Abu Faour that suggested there were alarming 

levels of contaminants in the wheat at the Beirut Port. 

In March, Abu Faour referred the wheat scandal to the public prosecutor. The economy, health 

and agriculture ministers agreed to tighten measures to ensure the safety of wheat. 

The health ministry has closed dozens of mills over the past weeks “for failing to abide by the 

necessary health standards,” particularly poor hygiene and storage conditions. 

Daily Star-Beirut                                          ********** 

 فرعون أطلق مسابقة القرية المفضلة لدى اللبنانيين
أطلق وزير السياحة ميشال فرعون مسابقة القرية المفضلة لدى اللبنانيين في مؤتمر صحفي في  

زياد مخول، والتي أطلقت المسابقة بالتعاون مع وزارة  ”L’Orient Le Jour“حضور رئيس تحرير جريدة 
 م للوزارة ندى السردوك... السياحة، والمدير العا
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وبعد أن تحدث مخول عن القرى المشاركة في التصويت والتي تم اختيارها، قال فرعون: "إن مشروع  

المفضلة لدى اللبنانيين هو مهم ويرتبط الى مشروع أوسع، هو السياحة الريفية وهو ال التصويت على القرية 
يسلط الضوء على الجمال بل هو ارتدادات على صعيد فرص العمل والحفاظ على التراث والتمسك بهذه القرى 

يئة". ين والبوعلى صعيد الحفاظ على مقومات وأماكن هذه القرى التي يتعرض بعضها الى عدم احترام القوان
 8.5بالمئة من السياحة في لبنان أصبح اليوم  6أو  5وأوضح فرعون "أن قطاع السياحة الريفية كان يمثل 

سنوات، وهو ليس سياحة داخلية فقط بل أصبح يطال السياح  5بالمئة بعد  20بالمئة ونأمل أن نصل الى 
 ق ويمكن أن يتطور أكثر".والمغتربين ويشمل كل أنواع السياحات وله امتدادات نحو األف

********** 
 2016في العالم في العام  50بيروت ثالث أغلى مدينة في المنطقة والـ

" تقوم من 2016مسحها االخير المعنون "غالء المعيشة للعام  ”Mercer Institute“أصدرت شركة  
العاصمة اللبنانية بيروت في مدن حول العالم. وأتت  209خالله بمقارنة مستوى غالء المعيشة للمغتربين في 

في العالم، في مسح غالء المعيشة  50المرتبة الثالثة في منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا، وفي المركز الـ
. وتصدرت مدينة 2015عالميا التي كانت احتلتها خالل العام  44، مقارنة بالمرتبة 2016للمغتربين للعام 

Hong Kong تبعتها في المرتبة 2016العالم لجهة كلفة المعيشة للمغتربين للعام  الئحة المدن االغلى حول ،
( السويسرية المرتبة الثالثة، Zurich(. كما احتلت مدينة زوريخ )Luandaالثانية العاصمة االنغولية لواندا )

 ومدينة سينغابورة المرتبة الرابعة، والعاصمة اليابانية طوكيو المرتبة الخامسة.
في العالم، ومدينة أبو ظبي  21يد االقليمي فقد احتلت مدينة دبي المرتبة االولى والـأما على الصع 

في العالم، تبعتها  50في العالم. وجاءت المرتبة الرابعة لصالح العاصمة االردنية عمان والـ 25المرتبة الثانية والـ
 في العالم. 57العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الخامسة والـ

********** 
 2016مليار دوالر احتياطي مصرف لبنان في نهاية حزيران )يونيو(  36.32

مليون دوالر في الموجودات بالعملة االجنبية خالل النصف  471.63أظهرت ميزانية مصرف لبنان تراجعا بقيمة  
االول منه. مليار دوالر في النصف  36.75مليار دوالر مقابل  36.28، الى 2016الثاني من حزيران )يونيو( 

وانخفضت الموجودات بالعملة االجنبية بأكثر من مليار دوالر خالل حزيران الماضي، االمر الذي يعود بشكل 
جزئي الى عمليات التبادل الثالثية االطراف )المصارف، وزارة المالية ومصرف لبنان( الستبدال سندات خزينة 

في المقابل زادت قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تستحق بالعملة االجنبية بلغت قيمتها ملياري دوالر. 
بالمئة على أساس سنوي ليكون قد تقلص بذلك اجمالي االحتياطات )ذهب  12.26مليار دوالر وبمعدل  1.33

 .2015مليارا في نهاية حزيران  49.68مليار دوالر، مقابل  48.43مليار دوالر الى  1.25وعملة اجنبية( بـ
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 77.46بالمئة من الدين العام االجمالي و  67.59وتشكل هذه االحتياطات )ذهب وعملة أجنبية(  

الدين العام القصير االجل الذي يستحق بالمئة من أصل  435بالمئة من صافي الدين العام، وهي تغطي حوالي 
 شهرا من خدمة الدين. 144، وحوالي 2016خالل العام 

********** 
Summary of Lebanese International Trade Exchange at May 2016 

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 5 months 2016  

(USD) (million) 
1st  5 months  2015 
(USD) (million) 

+ / - (USD) 
(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  7862 7095 +767 +11 % 

Total  exports (million)  1108 1272 -164 -13  % 

Trade deficit (million)  6754 5823 +931 +16 % 

********** 
Lebanon trade deficit up to USD 6754 million at May 2016 

 2016مليون دوالر في االشهر الخمسة االولى من  6754ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  1108التصدير الى تراجع فاتورة مليون دوالر و  7862فاتورة االستيراد الى ارتفاع 
في االشهر الخمسة االولى من العام  أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد 

 الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين تراجعت قيمة فاتورة التصدير.

 االستيراد  نمو فاتورة
 7095مليون دوالر في االشهر الخمسة االولى  من العام الحالي، مقابل  7862فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  767قدره بارتفاع ن دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي مليو
 انخفاض فاتورة التصدير

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1272مليون دوالر مقابل  1108تراجعت فاتورة التصدير الى بينما 
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  164

 التجاريارتفاع عجز الميزان 
مقابل    مليون دوالر 6754عجز الميزان التجاري الى ارتفاع الكبير بفاتورة االستيراد الى النمو وأدى 

   بالمئة. 16 امليون دوالر ونسبته 931 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي   5823

 الى لبنانما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الصين 
  ة االشهر الخمسمن ناحية أخرى، أفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان في  -
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مليون دوالر للفترة نفسها من العام  827مليون دوالر مقابل   840من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـ ىاالول

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  13قدره بارتفاع الماضي، أي 

 102قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  497مليون دوالر مقابل   599المرتبة الثانية بتصديرها بـفي ايطاليا وظلت  -
 بالمئة.  21يون دوالر ونسبته مل

مليون دوالر،  387مليون دوالر مقابل  584الى الثالثة بتصديرها بـالسادسة من المرتبة الواليات المتحدة وتقدمت  -
 بالمئة.  51مليون دوالر ونسبته  197قدره بارتفاع أي 

مليون دوالر، أي  91ن دوالر مقابل مليو 478المرتبة الرابعة بـكما تقدمت هولندا من إحدى المراتب الخلفية الى  -
 بالمئة. 425 مليون دوالر ونسبتها 387 بزيادة كبيرة قدرها

قدره بانخفاض مليون دوالر، أي  470مليون دوالر مقابل   456الخامسة بـالثالثة الى المرتبة وتراجعت المانيا من  -
 بالمئة. 3دوالر ونسبته مليون  14

 8مليون دوالر مقابل   398الى السادسة بتصديرها سلعا بـفي حين تقدمت الكويت من إحدى المراتب الخلفية  -
                      بالمئة. 4875مليون دوالر ونسبته  390قدره بارتفاع مليون دوالر، أي 

 من لبنان افريقيا الجنوبية االولى باالستيراد 
وبية افريقيا الجنمن العام الحالي، فقد تمكنت  ىاالولاالشهر الخمسة أما من جهة االستيراد من لبنان خالل 

مليون دوالر للفترة نفسها  88مليون دوالر مقابل  138الى االولى باستيرادها سلعا بـالرابعة من التقدم من المرتبة 
 بالمئة. 57ونسبتها مليون دوالر  50من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 41قدره بانخفاض مليون دوالر، أي  165مليون دوالر مقابل   124المرتبة الثانية بـبينما تراجعت السعودية الى  -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته 

ر، مليون دوال  138مليون دوالر مقابل  105الى الثالثة بـتراجعت االمارات العربية المتحدة من المرتبة الثانية كما  -
 بالمئة. 24مليون دوالر ونسبته  33أي بانخفاض قدره 

 11مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  82مليون دوالر مقابل  71الى الرابعة بـوتقدمت سوريا من المرتبة الخامسة  -
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته 

ليون دوالر، أي بانخفاض قدره م 101مليون دوالر مقابل  68الخامسة بـفي حين تراجع العراق من الثالثة الى  -
 بالمئة. 33مليون دوالر ونسبته   33

بانخفاض مليون دوالر، أي  44مليون دوالر مقابل  43سلعا لبنانية بـ السادسة باستيرادهالمرتبة واحتفظ االردن ب -
 بالمئة. 2دوالر ونسبته مليون  1قدره 

 في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنانارتفاع 
  4608خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنانحصة بلغت و 

 مليون دوالر.  7862البالغة  الى لبنان لفاتورة التصديرالقيمة االجمالية بالمئة من  59أي ما نسبته مليون دوالر، 
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 3981كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي بينما 

مليون  7095القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  منأيضا بالمئة  56مليون دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  627قدره بارتفاع أي  دوالر،

 وتراجع حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي
الي من العام الح ىاالول الخمسة االشهر ستوردة من لبنان خاللبلغت حصة البلدان العشرة االولى المبينما  

  1108بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  60مليون دوالر، أي ما نسبته   667
  766ي الماضمليون دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام 

مليون دوالر، أي بتراجع  1272بالمئة أيضا من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  60مليون دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  99قدره 

 2016ى من العام االولاالشهر الخمسة بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل  75
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

االشهر الخمسة مليون دوالر خالل  5917التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون دوالر.  7862جمالية لفاتورة االستيراد البالغة بالمئة من القيمة اال 75ما نسبته أي من العام الحالي،  ىاالول

من العام الماضي،  اذاتهالفترة مليون دوالر خالل  5001بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
 916ه قدر بارتفاع مليون دوالر، أي  7099بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  70أي ما نسبته 

 بالمئة. 18مليون دوالر ونسبته 

بالمئة من  18مليون دوالر أي ما نسبته  1396حريري الدولي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق ال -
بالمئة من القيمة االجمالية  20مليون دوالر أي ما نسبته  1384القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 1أقل من مليون دوالر ونسبته  12قدره بارتفاع لفاتورة االستيراد، أي 

 409بالمئة، مقابل  5مليون دوالر أي ما نسبته   373وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
        بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  36بالمئة، أي بتراجع قدره  6مليون دوالر أي ما نسبته 

 من العام الحالي ىاالولاالشهر الخمسة بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل  55
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان،  

ما نسبته  مليون دوالر في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، أي 604حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة  1108بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة  55

  48مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  615التصدير من لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1272ن لبنان والبالغة بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير م

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  11
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مليون دوالر أي ما  347بفاتورة تصدير بلغت وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية  -

مليون  4بالمئة، أي بانخفاض قدره  28مليون دوالر أي ما نسبته  351بالمئة، مقابل  31نسبته 
 بالمئة. 1دوالر ونسبته 

بالمئة،  7مليون دوالر أي ما نسبته  82واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  7بالمئة أي بتراجع قدره  7ليون دوالر أي ما نسبته م 89مقابل 

 
Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 5 months of  2016 

+/- % +/- million USD 1st 5 months  
2015 (million) 
(USD) 

1st 5 months  
2016  (million) 
(USD) 

Country 

 

+2 % +13 827 840 1- CHINA  
+21 % +102 497 599 2- ITALY 
+51 % +197 387 584 3- USA 
+425 % +387 91 478 4-HOLLANDE 
-3 % -14 470 456 5- GERMANY 
+4875 % +390 8 398 6- KUWAIT 
+20 % +59 299 358 7- GREECE 
-19 % -76 391 315 8- RUSSIAN FEDERATION 
-28 % -116 417 301 9- FRANCE 
+5 % +14 265 279 10 -TURKEY 
+26 % +956 3652 4608 Total (USD) (million) 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 5 months of 2016 
+/- % +/- million USD 1st 5 months  

2015  (million) 
(USD) 

1st 5 months  
2016 (million) 
(USD) 

Country 

+56 % +50 89 139 1- SOUTH AFRICA 

-25 % -41 165 124 2- SAUDI ARABIA 

-24 % -33 138 105 3- UAE 

-13 % -11 82 71 4-SYRIA 

-33 % -33 101 68 5- IRAQ 

-2 % -1 44 43 6- JORDAN 

+45 % +10 22 32 7- GERMANY 

-21 % -8 38 30 8- QATAR 

-26 % -10 39 29 9- TURKEY 

-4 % -1 27 26 10- KUWAIT 

-10 % -78 745 667 Total (USD) (million) 

********** 
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 2016سيارة عدد السيارات الجديدة المباعة حتى أيار  14264

البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان أن عدد السيارات السياحية أظهر  
سيارة لالشهر  14222سيارة، مقابل  14264الجديدة المباعة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي بلغ 

 بالمئة. 0.30سبة سيارة سياحية جديدة وبن 42الخمسة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع طفيف قدره 
 الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في لبنان ”KIA“وسيارة 

الكورية الجنوبية ما تزال االكثر مبيعا في لبنان، فقد بلغ عددها  ”KIA“كما أفاد البيان أن سيارة  
ماضي، سيارة للفترة ذاتها من العام ال 2873سيارة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  2784

 بالمئة. 3.10سيارة ونسبته  89أي بانخفاض قدره 
 2246الكورية الجنوبية من التقدم من المرتبة الثالثة الى الثانية بـ ”Hyundai“واستطاعت سيارة  

 بالمئة. 3.40سيارة ونسبته  79سيارة، أي بانخفاض قدره  2325سيارة مقابل 
سيارة، أي بتراجع قدره  2522سيارة مقابل  1909لثة بـاليابانية المرتبة الثا ”Toyota“واحتلت سيارة  

 بالمئة. 24.31سيارة ونسبته  613
سيارة، أي  1461سيارة مقابل  1471اليابانية بـ ”Nissan“وجاءت المرتبة الرابعة لصالح سيارة  
 بالمئة. 0.68سيارات ونسبته  10بنمو قدره 
السياحية الجديدة المباعة هي من فئة السيارات الصغيرة بالمئة من السيارات  90والمعلوم أن أكثر من  

 ألف دوالر أميركي وتستهلك الحد االدنى من الوقود. 15التي ال يتجاوز ثمنها الـ
********** 

 استمرار ارتفاع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية عبر مرفأ بيروت
ببضائع لبنانية سجلت رقما قياسيا جديدا خالل االشهر بينت االحصاءات أن حركة الحاويات المصدرة مألى  

حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي،  29717حاوية نمطية مقابل  34056الخمسة االولى من العام الحالي، فقد بلغ 
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبتها  4339أي بزيادة قدرها 

خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي،  وأظهرت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
حاوية نمطية مبردة مصدرة مألى  3500( مقابل reefer containerحاوية نمطية مبردة ) 7115أنها ضمت 

 103حاوية نمطية مبردة ونسبته  3615في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قياسي أيضا قدره 
اشر لالرتفاع الكبير بحركة الحاويات المصدرة مألى يعود الى استمرار إقفال المعابر ويذكر أن السبب المب بالمئة.

، ما اضطر المصدرين اللبنانيين من صناعيين ومزارعين، الى وتركيا عبر االراضي السورية الى العمق العربي
( عبر الرو/رو )العبارات استبدال النقل البري بالنقل البحري بواسطة بواخر الحاويات عبر مرفأ بيروت أو بواخر

 **********                                                مرفأ طرابلس.
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 للغرفة الدولية للمالحة في بيروتجمعية عمومية النتخاب هيئة ادارية جديدة 

تموز )يوليو( الجاري،  19دعت الغرفة الدولية للمالحة في بيروت أعضاءها لعقد جمعية عمومية في  
النتخاب هيئة ادارية جديدة لمدة ثالث سنوات. كما ستناقش الجمعية العديد من الموضوعات المدرجة على 

، الذي يشمل مجمل النشاطات واالعمال واالنجازات التي قامت 2015 جدول االعمال، منها التقرير االداري للعام
براء ذمة الهيئة عن العام   .2015بها الهيئة االدارية المنتهية واليتها، باالضافة الى التقرير المالي وا 

********** 
 ربحمشبيب: القطاع العقاري آمن واالستثمار فيه 

لقطاع العقاري لم يتوقف عن النمو، فاالستثمارات الموجودة أعلن محافظ مدينة بيروت زياد شبيب: "إن ا 
أمامنا في المعرض متنوعة االحجام، منها استثمارات كبيرة وضخمة، ومنها متوسطة الحجم، ومنها صغيرة، وهذا 

 ما لمسناه من خالل زيارتنا واطالعنا على الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض".
" الذي نظمته "بروموفير" بنسخته السادسة في مركز 2016لمعرض "دريم واضاف شبيب بعد افتتاحه  

بيروت الدولي للمعارض والترفيه: "إن حركة العقارات لم تتأثر في لبنان، رغم الجمود االقتصادي، والمطلوب اليوم 
ولم يعرف  قطهو أن نعيد الثقة للمواطن ببلده، ألنه رغم كل الصعوبات لم نشهد تراجعا في القطاع، وهو لم يس

 االزمات".
وتابع: "القطاع العقاري متين وسليم، ونقول لكل من يريد االستثمار هذا القطاع آمن، واالستثمار فيه  

مربح، ولم يسبق أن استثمر أحد قط في القطاع العقاري وخسر، الكل مدعو الى االيمان مجددا بقدرات البلد 
 **********                                         واقتصاده ونموه".

Summary of containers handled at Beirut Port at May 2016 
 compared with the same period of 2015 

Subject 1st 5 months  
2016 (TEU) 

1st 5 months   
2015 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Containers imported full for local markets 165,184 152,678 +12,506 +8 % 

Containers imported empty 3,240 1,728 +1,512 +88 % 

Containers exported full with Lebanese cargoes 34,291 29,296 +4,995 +17 % 

Containers re-exported empty  134,092 111,891  +22,201 +20 % 

Total transshipment containers (full & empty) 137,538 147,737 -10,199 -7 % 

Total containers restowed on board vessels 6,705 7,214  -509 -7 % 

Total containers handled (TEU) 481,050 450,544 +30,506 +7 % 

********** 
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 2016ارتفاع حركة الحاويات خالل االشهر الخمسة االولى من العام 

حاوية نمطية مستوردة برسم  165.184حاوية نمطية منها:  481.050مرفأ بيروت يتداول 
حاوية  137.538حاوية نمطية مصدرة مألى ببضائع لبنانية و 34.291االستهالك المحلي، و

 نمطية برسم المسافنة 
االولى من أظهرت احصاءات مرفأ بيروت أن حركة الحاويات التي سجلها المرفأ في االشهر الخمسة  

العام الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما بينت ارتفاع حركة الحاويات 
المستوردة برسم االستهالك المحلي وحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية، مقابل تراجع مجموع حركة 

 الحاويات برسم المسافنة.
 من  العام الحالي ىاالولاالشهر الخمسة مجموع الحاويات خالل ارتفاع 

حاوية نمطية خالل االشهر الخمسة االولى  481.050فقد بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت تداول  
حاوية  30.506حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  450.544من العام الحالي، مقابل 

 المئة.ب 7نمطية ونسبته 
حاوية نمطية في االشهر الخمسة  االولى من العام الحالي،  481.050وتوزع هذا المجموع البالغ  
 كاآلتي:

حاوية لالشهر الخمسة االولى ذاتها  227.500حاوية نمطية مقابل  237.509: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  10.009من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

حاوية، أي بارتفاع  215.830حاوية نمطية مقابل  236.836: بلغت بحرا المعاد تصديرهاالمصدرة و  الحاويات
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  21.006قدره 

قدره بتراجع حاوية، أي  7.214حاوية نمطية مقابل  6.705: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 7ية ونسبته حاوية نمط 509

 المستوردة  في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي ؟الحاويات كيف توزعت حركة 
 237.509وتوزع مجموع الحاويات المستوردة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، والبالغ  

 حاوية نمطية كاآلتي:
حاوية لالشهر  152.678حاوية نمطية مقابل  165.184: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  12.506الخمسة االولى ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع  قدره 
حاوية  1.512حاوية، أي بارتفاع قدره  1.728حاوية نمطية مقابل  3.240: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 88نمطية ونسبته 
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حاوية، أي بتراجع قدره  73.094حاوية نمطية مقابل  69.085: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  4.009
 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا 

 االولى من العام الحالي ؟الخمسة في االشهر 
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  
 حاوية نمطية، كاآلتي: 236.836والبالغ 

حاوية لالشهر الخمسة  29.296حاوية نمطية مقابل  34.291: بلغت نانيةالمصدرة مألى ببضائع لبالحاويات 
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  4.995االولى نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

  134.092 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  22.201قدره  بارتفاع حاوية، أي  111.891حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بانخفاض  74.643حاوية نمطية مقابل  68.453: بلغت المعاد تصديرها برسم المسافنةالحاويات 
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  6.190قدره 

 المسافنة في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليتراجع مجموع حركة الحاويات برسم 
من جهة ثانية، أفادت االحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ  

حاوية،  147.737حاوية نمطية مقابل  137.538بيروت في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي بلغ 
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  10.199ي، أي بتراجع قدره للفترة عينها من العام الماض

 المسافنة في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليحصة حركة بالمئة  29
بالمئة من   29حاوية نمطية  137.538شكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت والبالغة 

 481.050ل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي والبالغ المجموع العام للحاويات التي تعامل معها المرفأ خال 
حاوية    147.737حاوية نمطية. بينما كانت شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة 

بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ  33نمطية 
  حاوية نمطية.   450.544

 ********** 
Foreign investment down to $2.34 billion 

The inflow of foreign direct investment (FDI) decreased in 2015 by 19 percent to $2.34 billion 

compared to 2014. FDI outflows have plunged by 49 percent to $619 million. This has led to 

an increase of almost 46 percent in net flow investments.  

FDI inflows grew by 6.6 percent in 2014 compared to 2013. 

The figures were reported by the World Investment Report 2016 (WIR), published by the 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD. 
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Real estate is the largest contributor to the drop in FDI, said Roger Melki, economist and 

consultant at Bank BEMO. The hospitality, tourism, and industrial sectors are also witnessing 

a decline, he said.  

Melki said that most major economic indicators in the country remain acceptable.  

FDI to West Asia, which includes Turkey and Arab countries located in Asia (the Levantine 

and the Gulf states), dropped by 2.1 percent to about $42.4 billion during the same period, 

according to the report.  

Weakening demand in the Gulf region for services produced locally, such as engineering, legal, 

and insurance services, have also contributed to a drop in investment in this sector, Melki said. 

The regional and domestic political tensions don’t encourage investment, he said.  

According to Melki, most FDI inflows come from Lebanese expatriates and are crucial for 

future economic growth. 

Businessnews.com.lb  

********** 

 مذكرة لتسهيل التجارة بين االسكوا واالتحاد الدولي للنقل الطرقي
أمبرتو دي بريتو، أن أرقام التجارة في المنطقة العربية  أعلن االمين العام لالتحاد الدولي للنقل الطرقي 

بالمئة فقط. وأوضح أمبرتو خالل توقيع مذكرة تفاهم مع االسكوا لتفعيل  9صادمة، إذ ال تتخطى التجارة البينية الـ
سات سالتعاون المشترك والتنسيق بين الفريقين، أن "مهمتنا تخفيض كلفة التجارة وتسهيل االعمال بالنسبة للمؤ 

التجارية، وهذا ما نحاول تحقيقه من جهة أولى خالل مذكرة التفاهم، وهو ما علينا تحقيقه من أجل العالم 
العربي". وتابع: "إن أدرنا عجلة االقتصاد ندخل االمل الى حياة الناس"، مضيفا أن مهمة االتحاد هي ضمان 

 قتصادات تستفيد من التجارة".تسهيل التجارة اآلمنة، ودعم التنمية والتأكد من أن كافة اال
 ********** 

 2016 (تراجع فصلي سريع في اقتصاد القطاع الخاص في حزيران )يونيو
 ”Blomvest Bank“الصادر عن  (Purchasing Managers Index (PMI))أظهر مؤشر االعمال  

استقر المؤشر دون . فقد 2016استمرار االنكماش في اقتصاد القطاع الخاص خالل شهر حزيران )يونيو( 
نقطة الذي يفصل النمو عن االنكماش، مع تسجيل متوسط المؤشر الفصلي أدنى قراءة له منذ  50مستوى الـ

االخيرة عن تراجع جديد في االوضاع التشغيلية للقطاع الخاص  ”PMI“بدء الدراسة. لقد كشفت قراءة مؤشر 
 النتاج والطلبيات الجديدة.اللبناني الناتجة عن المستويات المتدنية بشكل ملحوظ ل

*********** 
 االشقر: نسبة الحجوزات في الفنادق خالل االعياد كانت ممتازة

أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار االشقر، أن نسبة الحجوزات في الفنادق خالل االعياد كانت  
بالمئة في كل المناطق  90الى  85ممتازة، بحيث تراوحت نسبة االشغال خالل العشرة أيام الماضية ما بين 

 اللبنانية.
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وعن التوقعات لفترة ما بعد العيد وبقية الصيف، قال االشقر: "إن حجوزات العيد شيء وموسم الصيف شيء  

بالمئة في بعض المناطق، أما عن موسم الصيف فال شيء ثابتا بعد، كما  90آخر، حجوزات العيد اتضحت ووصلت الى 
 لم نلحظ أي حجوزات غير طبيعية".

وعن جنسية السياح الذين قصدوا لبنان خالل الفترة الماضية، لفت االشقر الى أن غالبيتهم من العراق واالردن  
المغترب اللبناني الذي يحل في الطليعة، كما ال شك هناك بعض السياح االجانب من فرنسا ومصر وسوريا، الى جانب 

 والمانيا مثال لكن أعدادهم أقل.
وأكد االشقر أن المهرجانات التي تعم المناطق اللبنانية والتي تتزايد على صعيد سنوي، باتت تساهم في تنمية  

ة الداخلية غطت الى حد ما، النقص في السياحة العربية، مع أنه ال يمكن السياحة الداخلية، حتى يمكن القول أن السياح
يوما، كما أن نسبة إنفاقه أكبر  20و  15ألي سائح أن يحل مكان السائح الخليجي الذي تصل مدة إقامته الى ما بين 

ان، يها القدوم الى لبنبكثير من أي سائح آخر. وأوضح االشقر أخيرا، الى أنه صحيح أن السعودية لم تحظر على مواطن
 إال أن هناك تنبيها بذلك.

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

Compared with the same period of 2015 
 1st 5  months  

2016 
1st 5 months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  334 247 +87 +35 % 

Total Tonnage handled (tons) 739,392 641,568 +97,824 +15 % 

Total imports (tons) 556,300 533,336 +22,964 +4 % 

Total exports (tons)  183,092 108,232 +74,860 +69 % 

Total Cars handled (cars) 2,133 2,150 -17 -1  % 

Total containers (TEU) 989 - +989 - 

Total trailers  8,793 3,572 +5,221 +146 % 

Trailers discharged 4,455 1,762 +2,693 +153 % 

Trailers loaded 4,338 1,810 +2,528 +140 % 

Total Port revenues (million) USD 6,905 5,698 +1,207 +21 % 

**********  
الواردات المرفئية في االشهر الخمسة  نمو حركة مرفأ طرابلس ينعكس ايجابا على مجموع
 2016االولى من العام 

 6.905شاحنة و 8.793حاوية نمطية،  989سيارة،  2.133طنا،  739.392باخرة،  334
 مليون دوالر واردات مرفئية

حقق مرفأ طرابلس حركة اجمالية جيدة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقارنة بتلك التي سجلها 
 الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انسحبت هذه النتائج أيضا على مجموع الواردات المرفئية.   في
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نموها مع استمرار إغالق المعابر البرية أمام الصادرات  وتوقعت مصادر في مرفأ طرابلس أن تواصل حركة المرفأ

الزراعية والصناعية اللبنانية عبر االراضي السورية الى الدول العربية وتركيا، حيث أصبحت هذه الصادرات تشحن بحرا 
غلة كة المشبواسطة الحاويات عبر مرفأ بيروت أو العّبارات عبر مرفأ طرابلس. كما توقعت هذه المصادر أن تقوم الشر 

( في المستقبل القريب. والمعلوم أن Gantry Cranes( بتجهيزه بالرافعات الجسرية )Gulftainerلرصيف الحاويات )
 حاوية نمطية شهريا. 350مرفأ طرابلس أصبح يتداول أكثر من 

 2016و  2015من العامين  ىاالولاالشهر الخمسة مقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل 
، 2016و  2015المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر الخمسة االولى من العامين وأظهرت 

 األرقام التالية:

 بالمئة. 35باخرة ونسبته  87باخرة، أي بتحسن قدره  247باخرة مقابل  334: بلغ عدد البواخر
طنا  97.824رها طنا، أي بزيادة قد 641.568طنا مقابل  739.392: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

  بالمئة. 15ونسبتها 
طنا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، على  739.392وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

 الشكل التالي:

طنا ونسبته  22.964طنا، أي بارتفاع قدره  533.336طنا مقابل  556.300: بلغ وزنها لبضائع المستوردةا  
 بالمئة. 4

طنا ونسبتها  74.860طنا، أي بزيادة قدرها  108.232طنا مقابل  183.092: بلغ وزنها المصدرةالبضائع 
 بالمئة. 69

 حاوية نمطية. 989: بلغ وزنها عدد الحاويات
 1سيارة ونسبته أقل من  17سيارة، أي بانخفاض قدره  2.150سيارة مقابل  2.133: بلغ عدد السيارات

 بالمئة.
 لمحملة بالبضائع خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحاليارتفاع عدد الشاحنات ا

كما بينت االحصاءات أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات( والمشحونة  
ترة شاحنة للف 3.572شاحنة في مرفأ طرابلس خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  8.793عليها بلغ 

 بالمئة. 146شاحنة ونسبتها  5.221ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 شاحنة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 8.793وتوزع هذا المجموع البالغ  
 1.762مقابل شاحنة محملة بالبضائع التركية والعربية لصالح تجار لبنانيين  4.455: بلغ عددها الشاحنات المفرغة

 بالمئة. 153شاحنة ونسبتها  2.693شاحنة، أي بزيادة قدرها 

 1.810شاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار أتراك وعرب مقابل  4.338: بلغ عددها الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 140شاحنة ونسبته  2.528شاحنة، أي بارتفاع قدره 
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 المرفئية في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليلواردات انسحاب االرتفاع على مجموع ا

عام الوأظهرت االحصاءات أيضا أن ارتفاع الوزن االجمالي لحركة المرفأ في االشهر الخمسة االولى من  
مليون  5.698مليون دوالر مقابل  6.905الحالي، انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبتها  1.207دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 ********** 
 ستيعابيةمن قدرته اال %80زخور يطالب بمشروع للتوسعة بعد استخدام 

 2016مليون دوالر حتى أيار  100عائدات مرفأ بيروت تالمس 
 المستقبل -ألفونس ديب 

ان  2016حقق مرفأ بيروت ارقاما قياسية في ايار الماضي كما في االشهر الخمسة االولى من العام 
مست اللبنانية، فيما الكان عبر حركة الحاويات برسم االستهالك المحلي أو الحاويات المصدرة المألى بالبضائع 

 مليون دوالر في خمسة اشهر. 100عائدات المرفأ الـ
وفيما حذر رئيس غرفة المالحة الدولية بيروت ايلي زخور من امكان استنفاد الطاقة االستيعابية للمرفأ 

جديد  في المئة منها، داعيا الى االسراع في ايجاد مشروع 80خالل سنتين أو ثالث سنوات بعدما تم استخدام 
لمنع عودة ازمة االزدحام وتحسبا للزيادة الكبيرة التي ستطرأ على حركته مع استتباب االوضاع »لتوسعة المرفأ، 

 ».في البلد، وكذلك مع انطالق عملية اعادة اعمار سوريا
 امــــــــــــــــــــــــاالرق

اخل المرفأ في ايار الماضي بنسبة وأظهرت االرقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست د
 5،9، كما ارتفع الشحن العام بنسبة 2015باخرة في ايار  139باخرة مقارنة مع  186في المئة الى  33،8

 .2015الف طن في ايار  735الف طن مقابل  774في المئة الى 
 10في ايار الى  في المئة 16،8وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددها بنسبة 

سيارات في الشهر نفسه، في حين لم يسجل خالل هذا الشهر عبور  709آالف و 8سيارة مقابل  175آالف و
 اي مسافر عبر مرفأ بيروت.

حاوية  113الف  101في المئة الى  2،5أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل انخفاضا نسبته 
، كما انخفضت عائدات المرفأ خالل هذا الشهر 2015أ في ايار حاوية سجلها المرف 359آالف و 103مقابل 
 .2015مليون في ايار  22،3مليون دوالر، مقابل نحو  21،2في المئة الى نحو  4،9بنسبة 

وفي االشهر الخمسة االولى من العام الجاري، أظهرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في 
، كما ارتفع 2015بواخر في الفترة نفسها من  704باخرة مقابل  885الف في المئة الى  25،7المرفأ بنسبة 

 الف طن. 189ماليين و 3الف طن مقابل  656ماليين و 3في المئة الى  14،6الشحن العام بنسبة 
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الفا  45في المئة الى  13،5بنسبة  2016وبالنسبة لعدد السيارات، ارتفع عددها حتى ايار من العام 

، فيما لم يسجل عبور اي مسافر عبر 2015سيارة حتى ايار من العام  842الفا و 39سيارة مقابل  225و
 .2016مرفأ بيروت حتى آذار من العام 

 50الفا و 481في المئة الى  6،8حتى ايار من العام الجاري بنسبة أما الحاويات، فارتفع عددها 
في  4،6بنسبة  2016حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ حتى ايار من العام  544الفا و 450حاوية، مقابل 
 مليون دوالر. 99المئة الى نحو 

 ورــــــــــــــــــــــــــــزخ
المسجلة تظهر استمرار الوتيرة التصاعدية لحركة مرفأ بيروت وفي هذا االطار، أكد زخور ان النتائج 

رغم كل التطورات السلبية في الداخل والدول المحيطة، مشيرا الى تطور بارز في حركة السفن التي ارتفعت بشكل 
في المئة في االشهر الخمسة االولى من العام الجاري،  26في المئة في ايار الماضي ونحو  33كبير بنسبة 

م ان البواخر التي باتت ترسو في المرفأ هي من الحجم الكبير، وهذا ما يدل على وجود حركة تجارية ناشطة رغ»
 ».مليون نازح سوري 1،5في البلد، وعلى االرجح بسبب وجود اكثر من 

ولفت الى ان ارتفاع حركة الحاويات بشكل عام، ناتج عن ارتفاع الحاويات برسم االستهالك المحلي 
وهذا ما ادى الى التعويض عن التراجع في حاوية  184الفا و 165الى  2016في المئة حتى ايار  8بنسبة 

 .حاوية 481.050فبلغ مجموعها  في المئة 7حركة المسافنة وتحسين حركة الحاويات التي ارتفعت بنسبة 
ار خيا في ايكما اشار زخور الى ان حركة الحاويات برسم االستهالك المحلي سجلت رقما قياسيا تاري

 حاوية. 880الفا و 37الماضي عند 
وبالنسبة لحركة الحاويات المصدرة والمألى بالبضائع اللبنانية، فقد سجلت رقما قياسيا ايضاً في االشهر 

في  15حاويات أي بزيادة نسبتها  707الفًا و 29حاوية مقابل  56الفًا و 34الخمسة من العام الجاري عند 
 المئة.

في المئة حتى ايار الى  14تزال حركة السيارات ايضًا تستمر باالرتفاع مسجلة زيادة نسبتها  ال»وقال زخور 
اقبال المواطنين على شراء السيارات بفضل التسهيالت التي توفرها »، عازيا ذلك الى «سيارة 225الفا و 45

 ».المصارف، فيما نسبة كبيرة منها هي من السيارات الصغيرة
قدرة االستيعابية للمرفأ سيتم استنفادها بالكامل خالل سنتين او ثالث سنوات، وحذر زخور من ان ال

الف حاوية  400مليون وحوالي هذه القدرة تبلغ »، مشيرا الى ان «وسيعود المرفأ بعد ذلك الى أزمة االزدحام»
ان موضوع القدرة  ، موضحاسنويا الف حاوية 200سنويا، فيما يبلغ عدد الحاويات المتداولة حاليا نحو مليون و

 .«الحاوياتعلى استقبال سفن االستيعابية يتعلق بالباحات الداخلية وليس بقدرة محطة الحاويات 
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بسرعة قصوى، لتفادي موضوع أزمة االزدحام »ودعا زخور الى ايجاد مشروع جديد لتوسعة المرفأ 

وللتكيف مع زيادة الحركة الكبيرة المنتظرة مع استتباب االوضاع في البلد، وكذلك مع انطالق عملية 
 ». اعادة اعمار سوريا

تنفيذ االتفاقية الدولية لسالمة ، 2016وكان زخور كشف ان مرفأ بيروت سيبدأ اعتبارا من اول تموز 
الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة لالمم المتحدة، والتي و  ”Solas“ المعدلة الحياة في البحر

على متن الباخرة، كي يتمكن قبطان الباخرة من توزيع الحاويات بشكل شحنها تقضي بوزن الحاوية قبل 
 . «نهاال يؤثر في تواز 

 تقبل االقتصاديالمس         
********** 

Beyrouth, l'une des plus belles villes du monde, selon un magazine américain 
La beauté de la capitale libanaise est "frappante", écrit une lectrice du magazine de tourisme 

Travel and Leisure. 

Malgré une crise de déchets sans précédent et des scandales en série concernant des violations 

de son patrimoine, Beyrouth a été classée parmi les plus belles villes du monde. La capitale 

libanaise est arrivée à la 12e position du classement réalisé par le magazine de tourisme Travel 

and Leisure. 

Les lecteurs du mensuel newyorkais ont choisi les "15 plus belles villes du monde" pour le 

classement de 2016. "Travel and Leisure a demandé à ses lecteurs de s'exprimer en se basant 

sur leur expérience de voyage afin de choisir les meilleurs villes (...)", explique le magazine. 

Entre autres critères retenus, on retrouve les sites touristiques, la culture, la cuisine, la 

convivialité, ou même le shopping. 

"Notre top 15 inclut des destinations a priori pas évidentes mais étonnamment enrichissantes 

comme Luang Prabang au Laos, et la capitale libanaise", se félicite Travel and Leisure. 

"La beauté de Beyrouth et frappante", écrit même une lectrice, Maya Elchebeir. Le magazine 

estime que "dans une région meurtrie par la guerre et la destruction, Beyrouth se dresse en tant 

que phare au-dessus de la poussière du désert, avec ses musées contemporains et son 

architecture ottomane". 

Beyrouth récolte un score de 89 sur 100, devant Siem Reap au Cambodge, Bangkok en 

Thaïlande et Cuzco au Pérou. La première ville du classement est Charleston en Caroline du 

Sud, aux Etats-Unis. 

En 2013, la capitale libanaise se hissait à la 20e place d'un classement des 25 villes 

recommandées par les voyageurs 

Sur une note moins positive, un classement de 2016 sur la cherté de vie établi par cabinet de 

conseil Mercer, Beyrouth était la quatrième ville arabe la plus chère, et la 50eme au monde. 

L’Orient Le Jour 

********** 
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 شهيب: ترشيد استخدام الطاقة في القطاع الزراعي للحد من التلوث وتخفيض كلفة االنتاج

رعى وزير الزراعة أكرم شهيب، افتتاح محطة للطاقة الشمسية في الجامعة االميركية في بيروت، وألقى  
كلمة قال فيها: "في لبنان، أنعم اهلل علينا بثالثية الشمس والريح والماء أياما طويلة في كل الفصول، وتراثنا 

مجاالت استخدامات الطاقة المتجددة،  الزراعي اعتمد الممارسات اآلمنة والسليمة في االنتاج، خصوصا في
طواحين القمح المائية، معاصر الزيتون، دواليب الهواء لضخ مياه اآلبار، وغير ذلك، لكن مع الثورة الصناعية 
وطاقة البترول اتجهنا الى االستخدام الملوث والمكلف في آن. انطالقا من كل ذلك، أطلقنا في وزارة الزراعة 

الخطة التوجيهية الستخدام الطاقة المتجددة  ”Enpi CBC Med“وروبي وعبر برنامج بتمويل من االتحاد اال 
في الزراعة، وهي عبارة عن خطة عمل توجيهية عملية وعلمية لتحفيز العودة الى استخدام مصادر الطاقة 

 المتجددة وتطوير هذا االستخدام".
هدف الى الحد من التلوث الناتج عن وأوضح شهيب "أن ترشيد استخدام الطاقة في القطاع الزراعي ي 

في  ”Greneco“الوقود وتخفيض كلفة االنتاج". وقال "نجحنا مع مشروع الطاقة الخضراء للشركات الخضراء 
تقديم عشرة نماذج مناطقية لالستفادة من الطاقة الشمسية المتوافرة في لبنان، ونعول على مثل هذا المشروع 

مصرف لبنان، حرصا على البيئة واالستثمار الرشيد للموارد". وأضاف: "يشكل  بدعم دائم لمثل هذه المشاريع من
إطالقكم إنتاج الطاقة المتجددة في كلية الهندسة في الجامعة االميركية في بيروت، تجربة رائدة ونموذجا شجاعا 

 ".عساه يعمم ويدنا ممدودة للعمل مع أكاديميين عندكم عودونا العمل الطليعي والعلمي الهادف
********** 

 ن"من لبنان الى الصي :القصار الى الصين للمشاركة في فعاليات مشروع "حزام واحد طريق واحد
يترأس رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، الوفد اللبناني المشارك في  

فعاليات مشروع "بيروت الى بيجينغ" تحت عنوان "حزام واحد طريق واحد: من لبنان الى الصين" والذي تحتضنه 
عاما على إقامة  45مع ذكرى مرور تموز )يوليو( الحالي، بالتزامن  29الى  15العاصمة الصينية بكين من 

 . 1972العالقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان في العام 
وقال القصار أن الزيارة الى الصين هي في غاية االهمية في هذا التوقيت بالذات، وال بد من استثمارها  

حفيزها ة، وبالتالي ال بد من تبالشكل المطلوب نظرا ألن الشركات الصينية تعتبر اليوم بين أهم الشركات العالمي
للمجيء الى لبنان واالستثمار فيه وإلقامة شراكة مع المجموعات العقارية اللبنانية من أجل التعاون معها على 
تنفيذ مشاريع الصين في المنطقة، بما يعود بالنفع الكبير على االقتصاد اللبناني وعلى الشركات اللبنانية 

 واللبنانيين بشكل عام.
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وختم القصار "أنا واثق أن حزاما واحدا وطريقا واحدا الى الصين: بيروت الى بكين" ضمن استراتيجية  

ي وكذلك للتبادل الثقافي والتجاري بين بلدينا مع تمنيات الرئيس الصيني سيضع معلما آخر للصداقة مع الصين،
بأن يضع مشروع "بيروت الى بيجينغ" حجر األساس لتعاون كبير وناجح وشراكات ومشاريع مشتركة قائمة على 

 الثقة والمنفعة المتبادلة".
********** 

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

Total vessels 186 189 -3 -2 % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 774 709 +65 +9 % 

Total  imports (tons) thousand 686 627 +59 +9 % 

Total  exports (tons) thousand 88 82 +6 +7 % 

Total Containers handled (TEU) 101,113 110,061 -8,948 -8 % 

Total Containers imported for local markets (TEU) 37,713 33,432 +4,281 +13 % 

Total Containers exported with Lebanese cargoes 
(TEU) 

7,690 6,620 +1,070 +16 % 

Total Transshipment containers (TEU)  24,849 38,259 -13,410 -35 % 

Total Cars handled (cars) 10,175 9,423 +752 +8 % 

Total Cars Imported (cars)  8,945 7,876 +1,069 +14 % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 1,230 1,547 -317 -20 % 

Total Passengers - - - - 

Total Port revenues (USD) (million)  21,224 20,616 +608 
thousand 

+3 % 

Total harbor master revenues (USD) (thousand) 359 315 +44 +14 % 

Total states revenues out of Beirut Port (USD)  21,583 million 20,931 million +652 
thousand 

+3 % 

*********  

على  المحلي انسحب ايجاباارتفاع كميات البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم االستهالك 
 2016مجموع الواردات في مرفأ بيروت خالل أيار )مايو( 

سجل مرفأ بيروت ارتفاعا بالوزن االجمالي للبضائع وحركة الحاويات والسيارات المستوردة برسم  
نسحب ااالستهالك المحلي التي تعامل معها في أيار )مايو( الماضي عما كان في نيسان )أبريل( المنصرم. وقد 

 هذا االرتفاع أيضا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.
 2016مقارنة بحركة مرفأ بيروت في نيسان وأيار 

 وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر نيسان وأيار من العام الحالي، الوقائع التالية:
 بالمئة. 2بواخر ونسبته  3بانخفاض قدره باخرة، أي  189باخرة مقابل  186: بلغ عدد البواخر
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ألف طن  65ألف طن، أي بزيادة قدرها  709ألف طن مقابل  774: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة. 9ونسبتها 
 ألف طن في أيار الماضي، كاآلتي: 774وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

 59ألف طن، أي بتحسن قدره  627ألف طن مقابل  686: بلغت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 9ألف طن ونسبته 

آالف طن ونسبته  6أي بارتفاع قدره ألف طن،  82ألف طن مقابل  88: بلغت البضائع اللبنانية المصدرة بحرا
 بالمئة. 7

 2016انخفاض حركة الحاويات في أيار 
  101.113كما بينت االحصاءات تراجع  حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في أيار الماضي الى  

سبته حاوية نمطية ون 8.948حاوية في نيسان المنصرم، أي بانخفاض قدره  110.061حاوية نمطية مقابل 
 بالمئة. 8

 ، كاآلتي:2016حاوية نمطية في أيار  101.113وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية  1.038حاوية، أي بتراجع قدره  52.628حاوية نمطية مقابل  51.590: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 2نمطية ونسبته 
حاوية، أي بانخفاض  56.155طية مقابل حاوية نم 48.471: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  7.684قدره 

حاوية، أي بانخفاض  1.278حاوية نمطية مقابل  1.052: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  226قدره 

 ؟ 2016كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في أيار 
 حاوية نمطية كاآلتي: 101.113وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في أيار الماضي والبالغة 

حاوية في نيسان  33.432حاوية نمطية مقابل  37.713: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبتها  4.281المنصرم، أي بزيادة قدرها 

حاوية  2.015حاوية، أي بارتفاع قدره  75حاوية نمطية مقابل  2.090: بلغت ة فارغةالحاويات المستورد
 بالمئة. 2687نمطية ونسبته 

حاوية، أي بانخفاض قدره  19.121حاوية نمطية مقابل  11.787: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 38حاوية نمطية ونسبته  7.334
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 ؟ 2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في أيار 

حاوية  48.471وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في أيار الماضي والبالغة  
 كاآلتي:نمطية، 

، 2016حاوية في نيسان  6.629حاوية نمطية مقابل  7.699بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  1.070أي بنمو قدره 

حاوية نمطية  27.710: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع اللبنانية المستوردة
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  2.678حاوية، أي بتراجع قدره  30.388مقابل 

حاوية، أي بانخفاض  19.138حاوية نمطية مقابل  13.062: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 32حاوية نمطية ونسبته  6.076قدره 

 2016تراجع مجموع حركة المسافنة في أيار 
حاوية نمطية في أيار الماضي،  24.849مسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت وبلغ مجموع حركة ال 
 بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبته  13.410حاوية في نيسان المنصرم، أي بتراجع قدره  38.259مقابل 

 2016ارتفاع حركة السيارات في أيار 
سيارة  9.423يارة مقابل س 10.175، ارتفاعا فبلغ مجموعها 2016وسجلت حركة السيارات في أيار  

 بالمئة. 8سيارة ونسبتها  752أي بزيادة قدرها 
 سيارة في أيار الماضي، كاآلتي: 10.175وتوزع هذا المجموع البالغ  

 14سيارة ونسبته  1.069سيارة، أي بارتفاع قدره  7.876سيارة مقابل  8.945:  بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة.

 20سيارة ونسبته  317سيارة، أي بتراجع قدره  1.547سيارة مقابل  1.230: بلغت بحرا السيارات المعاد تصديرها
 بالمئة.

 2016ارتفاع مجموع الواردات في أيار 

مليون دوالر مقابل  21.583وارتفع مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في أيار الماضي، فبلغ  
 بالمئة. 3ألف دوالر ونسبتها  652بزيادة قدرها مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي  20.931
 مليون دوالر في أيار الماضي، كاآلتي: 21.583وتوزع هذا المجموع البالغ  

ألف دوالر  608مليون دوالر، أي بتحسن قدره  20.616مليون دوالر مقابل  21.224: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 3ونسبته 

 14ألف دوالر ونسبته  44ألف دوالر، أي بارتفاع قدره  315ألف دوالر مقابل  593: بلغت واردات رئاسة الميناء
 **********     بالمئة.
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 الشمالدبوسي عرض سبل تطوير المجتمع االقتصادي في 

ناقش رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي مع كل من الدكتور مصطفى جنيد والخبير عمر  
الصلح والخبير في قضايا التنمية المستدامة والعالقات العامة الياس خالط ووفد من بنك "عوده"، مختلف السبل الكفيلة 

بلس والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في حركة بتطوير المجتمع االقتصادي، إضافة الى مسيرة غرفة طرا
التنمية في مناخ من الشراكة مع القطاع العام، وبروز الحاجة الى خدمات مصرفية متنوعة لتجديد دور الحياة االقتصادية. 

ف قاط الضعوشدد دبوسي على أن "طرابلس ومناطق الجوار تمتلك الموقع االستراتيجي وكل مقومات القوة"، وقال "أن ن
نحن ملزمون بالعمل على نقلها من موقع الضعف الى مواقع القوة وهذه مسؤوليتنا االساسية في التنمية والتقدم والتحديث، 
وكذلك في شراكتنا المتكاملة مع القطاع العام المتمثل بالدولة التي ال يمكن إال أن نكون الى جانبها خصوصا في هذه 

 ى ايجاد البيئة الجاذبة لالستثمار وتهيئتنا للمشاركة في اعادة إعمار سوريا والعراق...".المرحلة، وأننا بصدد الحث عل
********** 

 خط بحري منتظم بين طرابلس لبنان وبور سعيد مصر
حاوية من مرفأ طرابلس  100أعلن مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، انطالق الباخرة "نبيهة" المحملة بأكثر من 

عيد المصري. وأشار الى أن هذا الخط البحري بين المرفأين اللبناني والمصري سيكون بشكل منتظم باتجاه مرفأ بور س
(. الفتا الى أن "ثمة حجوزات كثيرة في الرحلة الثانية UASCواسبوعي وبالتعاون مع شركة المالحة العربية المتحدة )

أمام رجال االعمال اللبنانيين وسيساهم في تسهيل  المقررة بعد عيد الفطر مباشرة". مؤكدا أن "هذا الخط سيفتح الباب
 تصدير البضائع اللبنانية".

********** 
Summary of Lebanese International Trade Exchange in May 2016 

+/-  % +/- (USD 
million) 

April 2016 
(USD million) 

May  2016 
(USD million) 

subject 

+1 % +20 million 1610 1630 Total import 
- - 237 237 Total export 
+1 % +20 million 1373 1393 Total deficit 

********** 
Lebanon Trade deficit up to USD 1393 million in May 2016 

 مليون دوالر  237مليون دوالر وفاتورة التصدير تراوح مكانها بـ 1630ارتفاع فاتورة االستيراد الى 
 2016مليون دوالر في أيار )مايو(  1393الميزان التجاري الى وارتفاع عجز 

أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل شهر أيار )مايو(  
لبنان  من الماضي، جاءت أكبر مما كانت عليه في شهر نيسان )أبريل( المنصرم. بينما راوحت قيمة فاتورة التصدير

 مكانها.
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 2016في أيار فاتورة االستيراد ارتفاع 

مليون  1610الماضي، مقابل أيار مليون دوالر في  1630فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  
 بالمئة. 1 مليون دوالر ونسبته 20 بارتفاع قدرهالمنصرم، أي نيسان دوالر في 

 تراوح مكانها فاتورة التصديرو 
أيار الماضي، مليون دوالر في  237عبر كافة المرافئ والبوابات قيمة فاتورة التصدير من لبنان وبلغت  
 مليون دوالر. 237والبالغ ، نيسان المنصرمفي المبلغ ذاته مقابل 

 عجز الميزان التجاريارتفاع 
لى اعجز الميزان التجاري ارتفاع وأدى االرتفاع الملموس بقيمة فاتورة االستيراد في أيار الماضي، الى  
 مليون  دوالر ونسبته 20 اقدرهبزيادة أي في نيسان المنصرم، مليون دوالر  1373مليون دوالر مقابل   1393

 بالمئة. 1
 2016أيار االولى بالتصدير الى لبنان في ما تزال الصين 

ضي، الماأيار المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في ما تزال تتربع على وأفادت االحصاءات أن الصين  -
 46بزيادة قدرها المنصرم، أي نيسان مليون دوالر في  136مليون دوالر مقابل   182بتصديرها سلعا بـ

 بالمئة. 34 امليون دوالر ونسبته
بارتفاع مليون دوالر، أي  90مليون دوالر مقابل   179المرتبة الثانية بتصديرها بـبينما تقدمت الكويت الى  -

 بالمئة. 99مليون دوالر ونسبته  89قدره 

مليون  125مليون دوالر مقابل   129المرتبة الثالثة بـالى تراجعت ايطاليا من المرتبة الثانية في حين  -
      بالمئة. 3 امليون دوالر ونسبته 4 اقدرهبزيادة دوالر، أي 

 2016أيار االولى باالستيراد من لبنان في افريقيا الجنوبية     
الماضي ار أياالولى باالستيراد من لبنان في الثانية الى المرتبة المرتبة تقدمت افريقيا الجنوبية من  -

مليون دوالر ونسبته  8بارتفاع قدره المنصرم، أي نيسان مليون دوالر في  28مليون دوالر مقابل  36بـ
 بالمئة. 29

 20مليون دوالر مقابل  25كما تقدمت االمارات العربية المتحدة من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبتها  5مليون دوالر، أي بزيادة قدرها 

 30مليون دوالر مقابل  21ى الثالثة باستيرادها من لبنان بـوتراجعت السعودية من المرتبة االولى ال -
 بالمئة. 30مليون دوالر ونسبته  9مليون دوالر، أي بانخفاض قدره 
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 2016تمت عبر مرفأ بيروت في أيار  بالمئة من فاتورة االستيراد االجمالية 76

من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ 
القيمة بالمئة من  76مليون دوالر أي ما نسبته  1233بيروت في أيار الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 

مليون  1208مليون دوالر، مقابل  1630االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 
بالمئة من القيمة  75دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في نيسان المنصرم، أي ما نسبته 

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  25بارتفاع قدره  مليون دوالر أي 1610االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة 
بالمئة،  18مليون دوالر أي ما نسبته  297كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -

مليون  11بالمئة، أي بارتفاع قدره  18مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي ما نسبته  286مقابل 
 بالمئة. 4دوالر ونسبته 

بالمئة مقابل القيمة  5مليون دوالر، أي ما نسبته  78رفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـوراوح م -
 بالمئة أيضا. 5مليون دوالر، أي ما نسبته  78ذاتها البالغة 

 2016تمت عبر مرفأ بيروت في أيار  بالمئة من فاتورة التصدير االجمالية 51
لبضائع المصدرة عبر مرفأ بيروت في أيار الماضي، بلغت كما أظهرت االحصاءات أن القيمة االجمالية ل

بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ  51مليون دوالر، أي ما نسبته   121
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مرفأ بيروت في  139مليون دوالر مقابل  237والبوابات والبالغة 
مليون دوالر، أي  237بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  59أي ما نسبته  نيسان المنصرم،
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  18بانخفاض قدره 

مليون دوالر أي ما نسبته  86وجاء مطار رفيق الحريري الدولي كعادته في المرتبة الثانية بتصديره بـ -
مليون دوالر ونسبته  19بالمئة، أي بارتفاع قدره  28أي ما نسبته  مليون دوالر 67بالمئة مقابل  36
 بالمئة. 28

مليون دوالر  15بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  16واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبتها  1بالمئة، أي بزيادة قدرها  6أي ما نسبته 

الى أن ارتفاع حركتي االستيراد والتصدير عبر مرفأي بيروت وطرابلس يعود الى إغالق  وتجدر االشارة أخيرا
المعابر البرية أمام الواردات والصادرات اللبنانية من والى الدول العربية وتركيا، بسبب وقوعها بأيدي المسلحين 

 السوريين. 
 ********** 
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 2016ارتفاع حركة الحاويات وتراجع حركة البضائع في مرفأ العقبة حتى أيار )مايو( 

أفادت االحصاءات الصادرة عن مرفأ العقبة االردني أن حركة الحاويات التي تعامل معها المرفأ خالل  
االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، سجلت زيادة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، في 

حاوية نمطية مقابل  327885ات حين تراجع الوزن االجمالي للبضائع التي تداولها. فقد بلغ عدد الحاوي
بالمئة. وبلغ الوزن االجمالي  6.28حاوية نمطية ونسبته  19376حاويات، أي بارتفاع قدره  308509
 5.64ألف طن ونسبته  432ماليين طن، أي بانخفاض قدره  7.659ماليين طن مقابل  7.227للبضائع 
 بالمئة. 

 يين طن في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي كاآلتي:مال 7.227وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ     
ماليين طن في االشهر الخمسة ذاتها من  5.715ماليين طن مقابل  5.235: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 8.40ألف طن ونسبته  480العام الماضي، أي بانخفاض قدره 
ألف  48مليون طن، أي بزيادة قدرها  1.944ن مقابل مليون ط 1.992: ارتفع وزنها الى البضائع المصدرة

 بالمئة. 2.47طن ونسبتها 
********** 

 2016مليارات ليرة سورية ايرادات مرفأ الالذقية حتى ايار )مايو(  8
مليارات ليرة سورية خالل االشهر الخمسة االولى من  8.5بلغت ايرادات الشركة العامة لمرفأ الالذقية  

مليارات  5.39مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع كبير قدره  3.11مقابل العام الحالي، 
 بالمئة. 173ليرة ونسبته 

وأعلن مدير مرفأ الالذقية أمجد سليمان، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع التي أفرغت في المرفأ  
طن، بينما بلغ الوزن االجمالي لبضائع الدكمة مليون  1.202حاوية نمطية محملة بأكثر من  107058بلغت 

(bulk cargo )274 .باخرة . 194وأوضح سليمان أن عدد البواخر التي أمت المرفأ بلغ  ألف طن 
********** 

 2016مرفأ دمياط المصري يسجل حركة جيدة في أيار )مايو( 
باخرة من مختلف  233 أظهرت االحصاءات أن مجموع البواخر التي أمت مرفأ دمياط المصري بلغ 

باخرة للشهر ذاته )ايار( من العام المنصرم، أي  229االنواع واالحجام في شهر أيار )مايو( الماضي، مقابل 
 بالمئة. 1.75بواخر ونسبته  4بارتفاع قدره 

طن، أي  2.438.791طن مقابل  2.723.737كما ارتفع الوزن االجمالي للبضائع التي تداولها الى  
 بالمئة. 11.68طن ونسبتها  284.946رها بزيادة قد
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 71293، مقابل 2016حاوية نمطية في أيار  79017وارتفع عدد الحاويات التي تعامل معها الى  

 بالمئة. 10.83حاوية نمطية ونسبته  7742نفسه من العام الماضي، أي بنمو قدره حاوية للشهر 
********** 

 تعاون ومشاركة بين شركة "البحري" و "المؤسسة العامة للحبوب"
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، أنها وقعت اتفاقية تعاون ومشاركة مع  

توطيد خدمات استيراد ونقل الحبوب الغذائية الى المملكة، وذلك عبر االسطول البحري "المؤسسة العامة للحبوب" ل
 لشركة "البحري". وتوقع الطرفان انطالق عمليات النقل التجريبية خالل الربع االخير من العام الحالي.

 6يات و ناقلة كيماو  26ناقلة نفط عمالقة و 36والمعلوم أن شركة "البحري" تملك اسطوال مكونا من  
 (.bulk cargoسفن بضائع سائبة ) 5سفن رو/رو و 

********** 
 مليار دوالر ايرادات قناة السويس في الربع االول من العام الحالي 1.239

نقلت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية الرسمية، عن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، قوله  
مليار دوالر للفترة  1.236دوالر في الربع االول من العام الحالي، مقابل مليون  1.239أن ايرادات القناة بلغت 

بالمئة. واضاف مميش أن  1ماليين دوالر ونسبته أقل من  3ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع طفيف قدره 
 ايرادات القناة زادت رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية.

ئيسيا للعملة االجنبية لمصر، بعد القطاع السياحي الذي أصيب والمعلوم أن قناة السويس تمثل مصدرا ر  
بانتكاسة كبيرة بعد االنتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وتحويالت المصريين 

 مليار دوالر سنويا. 19العاملين خارج مصر التي تبلغ حوالي 
********** 

Negotiation to sell Kharafi National to Agility 
Reference to what was mentioned in the local media under “Negotiation to sell Kharafi 

National to Agility”, Agility would like to inform you that the company reviews all kinds of 

investment opportunities in general. 

Those negotiations will be at a preliminary stage and when it enters into a transaction that is 

material, Agility will disclose it to the respective stock Exchange as per the applied disclosure 

rules. 

Agility.com                                                 ********** 

 تونس وفرنسا والمانياتعاون بحري بين 
أعلن في تونس أنه تم إطالق مشروع توأمة لتعزيز االدارة والسلطات البحرية بين تونس وفرنسا والمانيا.  

 وقال وزير النقل التونسي أنيس غديرة، أن مشروع التوأمة يعد إحدى أهم اآلليات الرامية الى دعم قدرات السلطات 
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المشرفة على الموانئ التي ستمكن تونس من تطوير عالقاتها البحرية مع الدول الشقيقة والصديقة. ويهدف 

نشاء نظام في الديوان مشروع التوأمة الممول من االتحاد االوروبي الى إعادة تنظيم االدارة والسلطات  البحرية وا 
 البحري التجاري والموانئ، للتحكم في الجودة طبقا للمواصفات الدولية.

********** 
 2016استمرار ارتفاع حركة مرفأ جده االسالمي خالل االشهر الخمسة االولى من العام 

ا اويات التي تعامل معهسجل مرفأ جده االسالمي نتائج جيدة بكميات البضائع التي تداولها وعدد الح 
مليون طن مقابل  23.407خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي. فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع 

 بالمئة. 1.60ألف طن ونسبتها  367مليون طن للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  23.040
ن طن في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي مليو 23.407وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  
 كاآلتي:

مليون طن للفترة نفسها من العام الماضي،  16.174مليون طن مقابل  16.298: بلغ وزنها البضائع الواردة
 بالمئة. 1ألف طن ونسبته أقل من  124أي بارتفاع قدره 
ألف طن  243يين طن، أي بنمو قدره مال 6.866ماليين طن مقابل  7.109: بلغ وزنها البضائع الصادرة

 بالمئة. 3.54ونسبته 
كما ارتفع مجموع الحاويات المفرغة والمصدرة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، فبلغ  

حاوية نمطية للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  1.743.547حاوية نمطية مقابل  1.805.447
 بالمئة. 3.55ونسبتها حاوية نمطية  61900

********** 
Hamburg Süd: LNG Bunkers Would Meet Environmental, But Not Financial 

Needs 
Christoph Gessner, Managing Director of Hamburg Süd's Columbus Shipmanagement, says 

that "the gap between MGO and LNG [prices] is not big enough." 

Christoph Gessner, Managing Director of Hamburg Süd subsidiary Columbus 

Shipmanagement GmbH (CSG) says the companies have concluded that, while liquefied 

natural gas (LNG) bunkers would fulfill the company's environmental goals, the choice is not 

financially desirable given the current low price of oil. 

Gessner, who was speaking at the recent Large Engine Techdays conference, explained that 

the company wanted to pursue the use of environmentally friendly bunkers, and so undertook 

a study to evaluate if they "could avoid the complete use of fuel oil." 

The study is said to have focused on an LNG-propelled container ship concept based on a MAN 

Diesel & Turbo ME-GI low-speed dual-fuel engine capable of providing the company's 

customers with "efficient environmentally conscious transport." 

 

34/41 
ICN – Newsletter nr. 63 – July 2016   العودة الى الفهرس–  Back to Index 
 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

 -35- 
Gessner says the study concluded that, while the use of LNG propulsion would contribute 

towards "a very ambitious target" of reducing CO2 emissions 45 percent per TEU per km by 

2020 compared with 2009 levels, "the gap between MGO and LNG [prices] is not big enough." 

The company is also said to have rejected scrubbers as a solution to reducing its emissions, 

with Gressner noting: "we don't see it as a good option to put the emissions from the air into 

the water." 

Despite the study's conclusion, Gressner says that the company has not ruled out the use of 

LNG bunkers in the future, and will continue to examine ways of emissions reductions in the 

future. 

"We definitely would invest additional capital to reduce emissions," said Gressner, adding that 

such efforts would be focused on specific regions or trades instead of global routes. 

"We will have a project in the near future," Gressner concluded. 

Last month Ship & Bunker reported that Hamburg Süd, in a new sustainability report covering 

the 2014/2015 period, said that its new Fleet Operations Center, which was opened in 2015, 

has enabled some of the ships in its fleet to achieve a 7 percent fuel savings in 2015, compared 

to the previous year. 

Ship & Bunker News                             ********** 

 ! 2016مليارات الدوالرات خسائر شركات المالحة العالمية في العام 
توقع خبراء في النقل البحري، أن تسجل شركات المالحة العالمية التي تؤمن خطوطا بحرية منتظمة  

مليارات دوالر في نهاية العام الحالي. وأوضح هؤالء الخبراء  10بواسطة بواخر الحاويات خسائر قد تتجاوز الـ
نقل البحري نتيجة ضعف االقتصاد أن السبب المباشر لتلك الخسائر يعود الى التراجع الدراماتيكي ألجور ال

 العالمي، في ظل استمرار تدفق دخول البواخر العمالقة الناقلة للحاويات الى قطاع النقل البحري. 
********** 
 2016في أيار شهري صادرات المانيا تسجل أكبر هبوط 

انية هبطت على أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب االحصاء االتحادي االلماني، أن الصادرات االلم 
غير المتوقع في أيار )مايو( الماضي، مسجلة أكبر انخفاض شهري في تسعة أشهر، في حين ارتفعت الواردات 
بوتيرة أقل من المتوقع، في أشارة جديدة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد زخم النمو في الربع الثاني. فقد 

بالمئة خالل شهر أيار،  1.8في ضوء العوامل الموسمية انخفضت الصادرات االلمانية في القراءة المعدلة 
، كما أنه يقل عن التوقعات التي 2015بحسب ما أظهرته البيانات، وهو أكبر هبوط شهري منذ آب )أغسطس( 

 بالمئة. 0.25( بتسجيل ارتفاع نسبته Reutersجاءت في مسح لوكالة )
********** 

Hanjin to return 20 box carriers and 18 bulkers when charters expire 
NEAR bankrupt Hanjin Shipping will return 20 containerships and 18 bulk carriers when 

their charters expire in an effort to cut costs and restructure company debt, reports American 

Shipper. 
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The struggling shipping line has been renegotiating charter rates with shipowners, but has 

been unsuccessful and now intends to return the ships it operates. 

Hong Kong's Gerry Wang, CEO of containership lessor Seaspan, has said the South Korean 

government needs to do more to help Hanjin recover after he refused to cut charter rates. 

"We do not accept any rate cut," Mr Wang told Bloomberg. "We have never done it. We 

won't tolerate a contract re-negotiation. Any call for rate cut is illegal by international laws."  

Mr Wang said he would rather cancel the charters for the seven 10,010-TEU ships currently 

contracted to Hanjin through 2024 and 2025 and take back the vessels than accept any rate 

cut.  

Those contracts run for 10 years on fixed rates of $43,000 per day. Hanjin operates 47 

chartered containerships and is still in negotiations with other owners in an attempt to reduce 

fees by around 30 per cent as required by its primary creditor, state-owned Korea 

Development Bank (KDB), as part of the company's financial restructuring.  

Shippingonline.com  

********** 

“SCI”  الهندية تستأنف خدماتها الى المرافئ االيرانية 
وهي أكبر شركة  ”The Shipping Corporation of India (SCI)“أعلنت شركة المالحة الهندية  

أعوام، حيث ستقوم بنقل  4للشحن البحري في الهند، أنها ستستأنف رحالتها الى ايران بعد فترة انقطاع دامت 
 شحنة نفط الى شركة تكرير حكومية هندية.

أن إحدى ناقالت الشركة العمالقة ستستخدم لنقل  ”SCI“الرئيس التنفيذي لشركة  B.B. Sinhaوقال  
من  ”Hindustan Petroleum Corp. ltd. (HPCL)“شحنة نفط لصالح شركة التكرير الحكومية الهندية 

 عقودا مع عدة شركات بترولية لشحن النفط الخام من ايران. ”SCI“ايران. وأشار الى أنه لدى 
أن الشركة ستستأنف واردات  ”HPCL“في شركة  رئيس المصافي B.K. Namdeoمن جهته، قال  

، بعد ثالثة أعوام ألن التأمين متاح اآلن للمحطات التي 2016النفط االيراني اعتبارا من شهر تموز )يوليو( 
 **********   تعالج النفط االيراني.

 2016تراجع طفيف يسجله مرفأ شنغهاي الصيني حتى حزيران 
( أن حركة الحاويات التي تداولها SIPGوعة المشغلة لمرفأ شنغهاي )أفاد البيان الصادر عن المجم 

المرفأ خالل النصف االول من العام الحالي، جاءت أدنى مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد 
ألف  130مليون حاوية أي بانخفاض طفيف قدره  18.02مليون حاوية نمطية مقابل  17.89بلغ مجموعها 

 بالمئة. 1ية نمطية ونسبته أقل من حاو 
 3.14وكان مرفأ شنغهاي قد سجل حركة حاويات جيدة في شهر حزيران الماضي، إذ بلغ مجموعها  

ألف حاوية  70مليون حاوية للشهر ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  3.07مليون حاوية نمطية مقابل 
 بالمئة.  2.28نمطية ونسبته 
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، بعد أن تمكن من 2010والمعلوم أن مرفأ شنغهاي ما يزال يحتل المرتبة االولى في العالم منذ العام  

 **********  انتزاعها من مرفأ سنغابور.
Hamburg normalizes links with Islamic Republic of Iran shipping Lines 

THE Port of Hamburg is rapidly normalising maritime relations with Iran in general and with 

the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) in particular. 

Germany has been Iran's largest trading partner in the West. Hamburg, in particular, where so 

many Iranians have settled, has had very close relations with firms and state organisations in 

Iran.  

The rapprochement started with the call of the 2,478-TEU Azargoun in March as IRISL 

reopened its regular liner service "European Container Line"(ECL) between Northern Europe 

and ports in the Persian Gulf following its closure in mid-2010 on account of nuclear sanctions.  

The new service will be operating with 2,500-TEU ships, calling at Hamburg and Antwerp, 

along with Genoa, Istanbul, Port Said and Bandar Abbas.  

In addition, the geared 28,164-dwt Sevgi will be resuming the conventional liner service with 

multi-purpose tonnage between Northern Europe and the Persian Gulf.  

IRISL's liner services will be represented in Germany, Belgium and the Netherlands by the 

firm currently being jointly set up by Peter W Lampke GmbH & Co KG (PWL) and IRISL 

(Europe) GmbH, namely IRISL Agency (North) GmbH, based in Hamburg and with branches 

in Antwerp and Rotterdam. 

Since the restricted opportunities for trading of recent years have generated immense pent-up 

demand for investment goods for the oil, automotive, chemical and energy sectors, German 

industrial companies, especially, anticipate an early revival in business activity.  

Before sanctions, the main imports via Hamburg were barley, potash fertilisers, feedstuffs and 

machinery. As exports from Iran, fresh and tinned fruit, yarns, other textiles, rubber and 

vegetables topped the list in the Port of Hamburg. 

www.seanews.com.tr                            ********** 

 مليار دوالر من صندوق النقد الدولي الى  العراق 5.34
مليار دوالر لمساعدته على  5.34وافق صندوق النقد الدولي على منح العراق خطا ائتمانيا بقيمة  

يواجهها، بعد تدهور أسعار النفط وحربه على االرهاب. ولفت الصندوق الى "أن  تخطي االزمة المالية التي
مليون دوالر، في حين يتعين عليها تنفيذ  634الحكومة العراقية ستحصل في الحال على قرض أولي بقيمة 

 سلسلة إصالحات اقتصادية للحصول على بقية أقساط خطة المساعدة هذه لمدة ثالث سنوات".
********** 

 تريليون دوالر احتياطي الصين من النقد االجنبي 3.21
أفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني، أن احتياطي الصين من النقد االجنبي ارتفع في  

تريليون دوالر، بعد أن كان  3.21مليار دوالر ليصل الى  20حزيران )يونيو( الماضي، على غير المتوقع بواقع 
 له في خمس سنوات في أيار )مايو( المنصرم. وقال البنك المركزي الصيني أن احتياطي النقد سجل أقل مستوى 
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. ويذكر أن االحتياطي الصيني وهو االكبر في العالم، 2016تريليون دوالر في نهاية تموز  3.21االجنبي بلغ 

تريليون دوالر في نهاية أيار المنصرم، وهو أدنى مستوى له منذ كانون االول  3.19كان قد انخفض الى 
 . 2011)ديسمبر( 
احتياطات الصين من الذهب ارتفعت في نهاية من جهة ثانية، أشار البنك المركزي الصيني الى أن  

 مليون أونصة في نهاية أيار. 57.79مليون أونصة مقابل  58.14تموز الماضي الى 
********** 

Fedex posts quarterly US$ 70 million net loss despite 7.3 pc revenue rise 
US EXPRESS delivery giant FedEx Corp posted a quarterly net loss to US$70 million year on 

year, narrowing the previous year's net loss of $895 million. This year, quarterly revenues came 

in a $13 billion, up 7.3 per cent. 

But full year profit came in at $1.82 billion up 73.3 per cent year on year, drawn on revenues 

of $50.4 billion, up 6.1 per cent. 

The company said it was unable to provide guidance that included the results of the TNT 

takeover or the change in pension accounting.  

"I was a little disappointed to see their guidance does not incorporate TNT," said Logan Purk, 

an analyst at Edward Jones. "The implication is their guidance would come down for the year 

if it included TNT." 

The TNT acquisition, which closed May 25, gives FedEx an extensive ground delivery network 

in Europe. That makes it a stronger competitor to market leaders UPS and DHL, said 

Bloomberg. 

FedEx expects capital spending related to the integration of TNT at $100 million this fiscal 

year, with total integration costs of $200 million in the same period, chief financial officer Alan 

Graf said on a conference call with investors and analysts.  

While the purchase will boost earnings in fiscal 2018, Mr Graf declined to say whether it would 

dilute profits this year. 

FedEx also reported adjusted fiscal fourth quarter earnings of $3.30, topping the average 

estimate of $3.28. Including TNT costs and pension accounting changes, FedEx had a net loss 

of $70 million, or 26 cents a share, for the quarter. 

Shipping Gazette – Hong Kong  

********** 

Carriers lost money in Q1, and those that made money, made little 
TWELVE big carriers reported first quarter results, with only four posting profits and those 

only modest margins from 0.1 per cent and 1.5 per cent year on year. 

The unlucky eight all reported negative margins, signalling deteriorating operating conditions 

for ocean container carriers," said Alphaliner. 

Average operating margins from this survey showed that 12 carriers fell to 0.2 per cent in the 

first three months of this year, against increases of 5.1 per cent during the same period last year. 

"Carriers' operating margins crumbled as freight rates slumped to record lows in the first 

quarter," the report said. 

Alphaliner                                               ********** 
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 السويسرية ”MSC”ألف حاوية نمطية لـ 11باخرتان سعة الواحدة 

التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا رئيسيا  ”Seaspan Corp“أعلنت الشركة المالكة والمشغلة للبواخر  
ألف حاوية نمطية، وأنها قامت بتأجيرهما لشركة  11لها، أنها تسلمت باخرتي حاويات سعة الواحدة منها 

“MSC”  مليون دوالر سنويا. 17.7عاما وبمبلغ اجمالي قدره  17السويسرية لمدة 
، على أن تأجرها 2017ته في العام بواخر أخرى من الحجم ذا 3أنها ستستلم  ”Seaspan“واضافت  
امتالك تلك السفن على أن يحدد ثمنها عند نهاية  ”MSC”. وبموجب عقد االستئجار يحق لـ”MSC”أيضا لـ

 عقد االستئجار.
 ألف حاوية نمطية. 935باخرة تبلغ سعتها االجمالية  Seaspan” 118“وتشغل  

********** 
Seoul needs to do more to save Korea’s shipping sector: Seaspan CEO 

SOUTH Korea's economy could lose US$19.13 billion, including up to $1.12 billion at the port 

of Busan, and 5,400 jobs in the event that the nation's two leading shipping lines, Hanjin 

Shipping and Hyundai Merchant Marine (HMM) file for bankruptcy, according to estimates 

contained in a report by the Korea Shipowners' Association. 

In response to concerns such as these, founder and chief executive of containership lessor 

Seaspan Gerry Wang, urged the South Korean government to do more to help its struggling 

shipping sector in an interview with maritime news outlet Splash. 

To regain profitability in a difficult market, Hanjin Shipping and HMM have been seeking to 

restructure debts and cut charter rates for months. HMM reached an agreement with shipowners 

earlier this month on a 20 per cent rate reduction for chartered containerships, reported 

American Shipper. 

But Hanjin has failed to secure the 30 per cent reduction in charter rates demanded by its 

creditors, meaning it could face court receivership if it is unable to come to terms with 

shipowners as the charter rate reduction is seen as a crucial first step in its restructuring. 

"I hope the Korean government is fully aware that this is not just a Hanjin Shipping issue ?it is 

concerning their shipbuilding industry, their exports, their national shipping lines, their 

reputation as law-abiding OECD country," said Mr Wang. "If I were the Korean government I 

would stand firm behind Hanjin Shipping right away." 

Mr Wang told Bloomberg that Seaspan would not accept any rate cuts for the seven container 

vessels leased by Hanjin, even going as far as to call the contract renegotiation illegal. 

"Hanjin Shipping, without a liquidity injection from controlling shareholder, the Cho family 

and the Korea Development Bank, will have a very challenging road ahead," he said. 

Asked about Seaspan's plans, Mr Wang said the firm is aiming to build its own liquidity to 

make strategic acquisitions as assets may be sold below market value during the current down 

market for the shipping industry. 

Shippingonline.cn  

********** 
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 الكونغرس االميركي يعطل صفقة طائرات البوينغ مع ايران

مجلس النواب االميركي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات االميركية إليران، في خطوة من صادق  
مليار دوالر. ويأتي تصديق  هذا  25شأنها أن تقوض اتفاقا أبرمته شركة بوينغ االميركية مع ايران بقيمة 

ائرة ركاب لشركة الطيران ط 100المشروع بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وايران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع 
 االيرانية "ايران إير".

طائرة  500الى  400وتسعى هيئة الطيران االيرانية الى تحديث اسطولها من الطائرات باضافة ما بين  
 خالل السنوات العشر المقبلة، وتحتاج المطارات االيرانية وغيرها من مرافق البنية التحتية للطيران الى تطوير.

**********   
Arkas signs deal with Iran’s shipping company to boost ties 

Arkas Holding has said it signed a memorandum of understanding with the Islamic Republic 

of Iran Shipping Lines (IRISL) to establish a Turkey-based joint venture to offer maritime 

transportation and logistics services across the Mediterranean Sea. 

Arkas Chairman Lucien Arkas, and IRISL Executive Board Chairman Dr. Mohammad Saeedi 

attended the signing ceremony, which was held in IRISL’s head office in Tehran, said the 

İzmir-based Arkas said in a written statement on April 12.  

“The relationship between Turkey and Iran, who have been neighboring countries for centuries, 

progresses day by day. I believe that the partnership agreement we have made with IRISL 

Group will support and also make a significant contribution to the developing trade between 

the two countries. The associate company, which will be founded within the scope of the 

agreement, will function as a bridge between Iran and nearby countries by using the transport 

infrastructure of Arkas,” said Arkas.  

Arkas currently operates in many different fields, including, agency services, ship operations, 

port operations, logistics services that integrate sea, land, rail and air transportation as main 

fields and bunkering, automotive, insurance services, information systems and tourism.  

Arkas Holding currently has 58 offices, 14 in Turkey and 22 in other countries. 

Daily news  

********** 

“Hapag Lloyd”   توافق على مشروع االندماج مع“UASC” 
على مشروع االندماج مع شركة المالحة  ”Hapag Lloyd“وافق مجلس ادارة شركة المالحة االلمانية  

مليار  8.9والذي سينبثق عنه مجموعة بحرية عمالقة تتجاوز قيمتها االجمالية  ”UASC“العربية المتحدة 
 دوالر.

قطر، الكويت، االمارات العربية المتحدة والسعودية، قد وافقت  ”UASC”ربعة المالكة لـوكانت الدول اال  
 Hapag Lloyd” 72“بدورها وبصورة نهائية على مشروع االندماج. وينص أحد بنود المشروع على أن تملك 

 بالمئة. 28على الحصة الباقية والبالغة  ”UASC“بالمئة من المجموعة الجديدة، و 
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 ”Hapag Lloyd“و  ”UASC“وتوقع الخبراء في قطاع النقل البحري، أن تؤدي عملية االندماج بين  

مليون  1.336باخرة تبلغ سعتها االجمالية  226الى إنشاء مجموعة بحرية عمالقة تملك اسطوال مكونا من 
 حاوية نمطية، ما يسمح لها أن تحتل المرتبة الخامسة في العالم.

مليون  3.174الدانمركية تحتل المرتبة االولى في العالم باسطول تبلغ سعته  ”Maersk“والمعلوم أن  
مليون حاوية نمطية، بينما تحتل  2.787السويسرية المرتبة الثانية باسطول سعته  ”MSC“ية، و حاوية نمط

“CMA CGM”  مليون حاوية نمطية، و  2.355الفرنسية المرتبة الثالثة باسطول سعته“Cosco 

Container Line”  مليون حاوية نمطية. 1.579الصينية المرتبة الرابعة باسطول سعته 
********** 

“DP World”   مليون دوالر في مرفأ بربرة الصومالي 442تستثمر 
اتفاقية مع الحكومة الصومالية، تنص على قيامها بتطوير  ”DP World“وقعت موانئ دبي العالمية  

مليون دوالر، مقابل ادارتها وتشغيلها للمرفأ  442وتوسيع وتجهيز مرفأ بربرة وبناء محطة حرة بتكلفة قدرها 
 حرة لمدة لم يكشف عنها.وللمنطقة ال
والمعلوم أن مرفأ بربرة هو الثامن الذي تشرف على ادارته وتشغيله موانئ دبي العالمية في افريقيا،  

 مليون حاوية نمطية. 6.2والتي تبلغ قدرتها السنوية حوالي 
********** 

8,900 TEU MOL ships pays unprecedented US$ 841,000 to transit Panama 
THE first neopanamax containership to pass through the expanded Panama Canal since the 

third set of locks was opened on June 26 has paid a record fee of US$841,000 to make the 

transit. 

The 8,900-TEU MOL Benefactor was carrying 7,100 TEU when she passed through the canal 

on July 1. The 2016-built vessel is 336 metres long and 48.25 metres wide. The ship is used to 

operate the NYX service whose partners are OOCL, NYK, APL, MOL, Hapag-Lloyd and 

HMM, reported Colchester's Seatrade Maritime. 

Her voyage began in Quingdao, calling Ningbo, Shanghai, Busan, MIT (Panama), New York, 

Norfolk, Savannah, MIT (Panama) and back to Asia. 

Canal tolls for panamaxes and neo-panamaxes increased on April 1 and are determined by the 

ship's capacity and load.  

Seanews.com.tr  

********** 
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