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  August 2016- 2016آب )أغسطس( 

 Index –الفهرس 
 5/11 .تعيد انتخاب زخور رئيسا لهيئتها االدارية لغرفة الدولية للمالحة في بيروتا -
- elected President of the International Chamber of -Elie Zakhour re

Navigation of Beirut. 
 

- Elie Zakhour reelu President de la Chambre Internationale de Navigation de 
Beyrouth. 

 

  شاركت في اجتماع الجمعية العمومية العادية . 41وكالة بحرية من أصل  34 -

  .برئاسة زخور لغرفة الدولية للمالحة في بيروت تنتخب بالتزكية هيئة ادارية جديدةا -
  زخور: حضوركم شبه الكامل يشكل حافزا اضافيا للدفاع عن مصالح الوكالء البحريين. -

  التقرير االداري يعدد انجازات ونشاطات الهيئة االدارية للغرفة. -
  نجحنا في المحافظة على حقوق الشركات اللبنانية العاملة في قطاع الخدمات البحرية. -

  .وموقعها االلكتروني مميزا االلكترونية الشهرية للغرفة أصبحت مشهورة وذائعة الصيتالنشرة  -
  انتخاب هيئة ادارية جديدة بالتزكية. -
- Summary of Beirut Port statistics at June 2016 compared with the same 

period of 2015. 
12/15 

   ارتفاع حركة مرفأ بيروت في النصف االول من العام الحالي، انسحب على مجموع الواردات. -

  ازدياد عدد البواخر ونمو حركة البضائع المستوردة والمصدرة بحرا. -

  ارتفاع حركة الحاويات االجمالية. -

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

 

  نمو حركة السيارات.استمرار  -

  الواردات في النصف االول من العام الحالي أكبر منها في الفترة ذاتها من العام الماضي. -

 
1/47 
ICN – Newsletter nr. 64 – August 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-2- 
 15 .مع احمد تامر زعيتر يتابع أوضاع مرفأ طرابلس-
 16 شهيب: أسعى جاهدا لتأمين االنتاج الزراعي وتصريف إنتاجنا. -

- months of 2016.Budget deficit sees slight rise in first four  16 
-Summary of Lebanese International Trade exchange at June 2016 compared 

with the same period of 2015. 
17/20 

-Lebanon trade deficit up to USD 8013 million at June 2016.  
   .2016مليون دوالر في النصف االول من العام  8013ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى -
  ارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير ونمو عجز الميزان التجاري. -
  تتصدر الئحة الدول المصدرة الى لبنان.الصين ما تزال  -
  أفريقيا الجنوبية تحتل المرتبة االولى باالستيراد من لبنان. -

  بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان. 56 -

  العشرة االولى المستوردة من لبنان.بالمئة حصة البلدان  62 -

  بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت. 75 -

  بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ طرابلس. 52 -

- 2016. 6 months  of stTop 10 exporting countries to Lebanon in 1  
- 6 months of 2016. stTop 10 importing countries from Lebanon in 1  
 21 إعادة انتخاب محمد عيتاني رئيسا لجمعية أصحاب السفن اللبنانيين. -

 21 في النصف االول من العام الحالي.ألف سائح زاروا لبنان  723 -

 21 بورصة بيروت. فيمليون دوالر االرباح المجمعة للبنوك الثالثة الكبرى المدرجة  526.09 -

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

22/25 

  .2016مرفأ بيروت يسجل حركة حاويات جيدة في النصف االول من العام   -

حركة  لبنانية وانخفاضارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع  -
 الحاويات برسم المسافنة.
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  تصديرا.و كيف توزعت الوكاالت البحرية الفاعلة المراتب االمامية استيرادا  -

  بالمئة حصة حركة المسافنة من مجموع الحاويات. 27 -

  الوضع االقليمي المتدهور ساهم في تراجع حركة المسافنة. -

زخور: المتعاملون مع مرفأ بيروت يطالبون بتوسعة محطة الحاويات، والمرفأ يسجل نموا ملحوظا في  -
 حركته وعائداته.

26/27 

  بالمئة من الطاقة االستيعابية للمحطة تستخدم حاليا. 80-

 27/28 العمل: نعمل إلقفال المؤسسات الغير مرخصة التي تنافس اللبنانيين.وزارة -

-a relanti au deuxième simistre, selon Bank Audi. L’activité 28/29 
- compared with the same Summary of Tripoli Port statistics at June 2016 

period of 2015. 
29/30 

استمرار ارتفاع حركة مرفأ طرابلس انعكس ايجابا على الواردات المرفئية في النصف االول من العام  -
 الحالي.

 

  المفرغة والمشحونة بحرا.ارتفاع ملموس للشاحنات المحملة بالبضائع  -

 31 ية بين لبنان واالرجنتين.حفرعون بحث مع سفير لبنان في االرجنتين العالقات السيا -

- Hakim recoit l’Ambassadeur du Bresil. 31 
- Lebanese International Trade Exchange in June 2016.Summary of  31/33 

- Lebanon Trade deficit down to USD 1259 million in June 2016 .  

  .2016يو( في حزيران )يونارتفاع فاتورة التصدير وتراجع عجز الميزان التجاري و انخفاض فاتورة االستيراد  -

  .من لبنان الصين تحتفظ باالولى تصديرا الى لبنان وأفريقيا الجنوبية استيرادا -
  بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت. 72 -
  التصدير تمت عبر مرفأ بيروت.بالمئة من فاتورة  46 -
 33/34 .2016النصف االول من العام  لبنان خالل ارتفاع عدد السيارات الجديدة المباعة في -
-  SGS Consortium wins mecanique tender. 34 
- Summary of Beirut Port statistics in June 2016 compared with May 2016. 35/37 
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  تراجع حركة مرفأ بيروت في حزيران )يونيو( انعكس سلبا على مجموع الواردات. -
  انخفاض مجموع حركة الحاويات والسيارات. -
 38 أول سفينة شحن سورية حكومية في المرافئ الروسية. -
 38 مشروع عربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن. -
 38/39 مليار درهم. 497.2تجارة المناطق الحرة في االمارات:  -
 39 .2016االردني في النصف االول من العام ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة  -
- Iranian shipping companies taken off British treasury sanctions list. Three 39/40 
 40 .2016من العام شركات سعودية االكثر ربحا في النصف االول  10"البحري" ضمن قائمة أكبر  -
- “Hapag Lloyd”  و“UASC” 40 .توقعان اتفاقية االندماج بينهما 

 41 .2016في الربع الثاني من العام  ”Agility“ارتفاع أرباح  -
 41 .2016النصف االول من العام نمو حركة مرفأ جده االسالمي في -
 42 بالمئة حصة موانئ دبي العالمية من اجمالي حركة شحن الحاويات في العالم. 9 -
 42/43 .2015بأسماء المرافئ االوروبية الخمسة عشر االولى في العام  اتتغيير  -
- 15 Containers Ports in Europe in 2015. Top  
- Panama Canal Authority: 55 vessels through new locks in first month. 43/44 
 44 .2016على بنائها في النصف االول من العام تراجع عدد البواخر المتعاقد  -
 45 (.Idle Vesselsاستمرار ارتفاع عدد البواخر العاطلة عن العمل )-
-“Cosco Shipping”  45 مرفأ بيرايوس اليوناني.أسهم الصينية تستحوذ على كامل 
 46 .2016االلمانية في النصف االول من العام  ”Hapag Lloyd”مليون يورو الخسائر الصافية لـ 142.1-
- July 2016.-crisis cost Turkey $1 billion in lost exports in Jan Russian 46 
 46/47 .2016البلجيكي في النصف االول من العام  Antwerpمليون طن حركة مرفأ  108.3 -
 47 .2016مليون حاوية نمطية حركة مرفأ شنغهاي الصيني حتى آب )أغسطس(  21.16-

shipyards Backlog at 13 year low.Korea  47 
 

باإلمكان االطالع على كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية للمالحة 
   www.icnbeirut.comفي بيروت 
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 في بيروت تعيد انتخاب زخور رئيسا لهيئتها االدارية  لغرفة الدولية للمالحةا

، برئاسة تموز )يوليو( الماضي 19بتاريخ  انعقدت الجمعية العمومية للغرفة الدولية للمالحة في بيروت
وأعضاء الهيئة اإلدارية، المستشار القانوني ألكسندر نجار ومفوض المراقبة وليد العمري، بمشاركة ايلي زخور 

 .عضوا منتسبا الى الغرفة 41عضوا من الهيئة العامة يمثلون وكاالتهم وشركاتهم البحرية، من أصل  34
يرا للهيئة أعطى دفعا كب، نوه فيها بالجو الوفاقي في الغرفة، الذي قتضبةافتتح زخور الجمعية بكلمة م

االدارية لتحقيق االنجازات التي تالها أالمين العام للغرفة محمد عيتاني في التقرير االداري للهيئة عن الفترة 
تجاوب وزير " خصوصاحتى اليوم. فتطرق الى أبرز االنجازات التي حققتها الغرفة، و  16/6/2015الممتدة من 

، الذي أكد (WTO) كيم بموضوع انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالميةاالقتصاد والتجارة الدكتور آالن ح
ل انضمام ه في حاخالل المفاوضات التي أجراها مع مسؤولين في المنظمة الذين زاروا لبنان في الفترة االخيرة، أن

بالمئة من  50من العمل ساريا بالقرار الذي ال يسمح لغير اللبناني حق امتالك أكثر لبنان الى المنظمة سيظل 
الحصص أو االسهم في المؤسسات والشركات اللبنانية العاملة في قطاع الخدمات البحرية وفي مقدمها الوكاالت 

 ."البحرية
. وبعد إبراء ذمة الهيئة االدارية تم 2015وليد العمري التقرير المالي لعام  ثم تال مفوض المراقبة

"ايلي زخور شركة المالحة المتحدة للشرق األوسط "يونيشيب" رئيسا، انتخاب هيئة جديدة على الشكل التالي: 
سمير مقوم شركة "سي الين ش.م.م." نائبا للرئيس، عبد الحميد الفيل شركة "الفيل شيبينغ" نائبا للرئيس، محمد 

.م.ل." ش عيتاني شركة "نقليات الجزائري ش.م.ل." أمينا عاما، أندريه أبو حمد شركة "ترانس أوفيس ج. أبو حمد
انطوان الشمالي شركة "توريسم أند شيبينغ ش.م.م."، محمد فخر الدين شركة  :أمينا للصندوق، واالعضاء

ميديترانيان شيبينغ كومباني ش.م.م." )لبنان(، كمال شرفان شركة "أورابيا إنتركونت ليمتد"، رائد بقعوني "الشركة "
 .".الوطنية للخدمات المالحية ش.م.م

Elie Zakhour re-elected President of the International Chamber of Shipping of Beirut 
At the annual general meeting held by the General Assembly of the “International Chamber of 

Shipping of Beirut” (Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth) in the presence of the 

Chamber Legal Consultant Me. Alexandre Najjar, Financial Auditor Mr. Walid Omari and 34 

of 41 of its members. The Chamber elected a new Board of Directors composed of:  

 

- Elie Zakhour - President - representing United Middle East Shipping Co Sarl. (UNISHIP). 

- Samir Moukawam – Vice-President - representing Sealine Shipping Agency.        

- Abdul Hamid El Fil- Vice-President- representing El Fil Shipping sal.                             

- Mohammad Itani - General Secretary – representing Gezairi Transport Sal. 

- Andre Abou Hamad – Treasurer - representing Transoffice G. Abou Hamad. 

- Antoine Chemali – Member - representing Tourism & Shipping Services sarl.      
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- Mohammad Fakhreddine – Member - representing MSC (Lebanon) Sarl.       

- Kamal Cherfan – Member – representing Eurabia Intercont Ltd.            

- Raed Baconi – Member – representing National Maritime Services sarl.           

 

Mr. Mohamed Itani gave an account of the steps taken by the Chamber with view to protecting 

the interests of its members, and among others, he pointed out that the Chamber stands against 

an unconditional adhesion of Lebanon to the (WTO), and that the Chamber has made the 

Minister of Economy & Trade Dr. Alain Hakim aware of the prejudice that such an adhesion 

would cause the Lebanese Shipping Agents. He added that Minister Hakim was supportive of 

the Chamber’s position, and did relay its concerns to WTO’s representative during the latter 

recent visit to Lebanon. 

Elie Zakhour réélu président  

de la Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 
La Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth  s'est réunie le 19 juillet 2016 pour élire 

les membres de son bureau administratif en présence de son conseiller juridique Me. Alexandre 

Najjar . Au cours de la réunion à laquelle ont assisté 34  membres sur 41, M. Mohamed Itani a 

exposé les réalisations de la Chambre pendant l'année écoulée, dont notamment les contacts 

fructueux entrepris avec le Ministre de l’Economie et du Commerce M. Alain Hakim 

concernant l’adhésion possible du Liban à l’OMC et la nécessité de protéger les agences 

maritimes en conservant la part actuelle des Libanais dans leur capital social. Puis ont été élus, 

à  l'unanimité, MM. Elie Zakhour ( Uniship ), Samir Moukawam ( Sealine ), Abdel Hamid El 

Fil (El Fil Shipping), Mohammad Itani (Gezairi Transport), André Abou Hamad (Trans Office 

Georges Abou Hamad), Antoine Chemali (Tourism & Shipping Services s.a.r.l.), Mohammad 

Fakhreddine (MSC (Lebanon)), Kamal Cherfan (Eurabia Intercont Ltd.), Raed Bakouni 

(National Maritime Services s.a.r.l.). 

Le bureau administratif s'est ensuite réuni et a élu Elie Zakhour président, Samir Moukawam 

et Abdul Hamid El Fil vice-présidents, Mohammad Itani secrétaire général et André Abou 

Hamad trésorier, pour un mandat de trois ans.  

 
 شاركت في اجتماع الجمعية العمومية العادية 41من أصل  وكالة بحرية 34

 برئاسة زخور الغرفة الدولية للمالحة في بيروت تنتخب بالتزكية هيئة ادارية جديدة
تموز )يوليو( الماضي، جمعية عمومية عادية برئاسة  19عقدت الغرفة الدولية للمالحة في بيروت في  

ة والمستشار القانوني للغرفة المحامي اسكندر نجار ومفوض المراقبة ايلي زخور وحضور أعضاء الهيئة االداري
عضوا من الهيئة العامة يمثلون وكاالتهم وشركاتهم من أصل  34المالي وليد العمري، وشارك في الجمعية أيضا 

 عضوا منتسبا الى الغرفة، وبالتالي تأمن النصاب القانوني الجتماع الجمعية. 41
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 زخور يفتتح الجمعية العمومية العادية

افتتح زخور اجتماع الجمعية العمومية بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أحد عمداء الغرفة السابقين  
عاما ناشطا وعامال في ميدان النقل البحري. وقبل البدء في  60الذي أمضى أكثر من المرحوم جورج شرتوني 

مناقشة جدول االعمال، ألقى زخور كلمة مقتضبة رحب فيها بالمجتمعين شاكرا حضورهم شبه الكامل الذي 
ي البحر  "يشكل حافزا اضافيا للهيئة لبذل المزيد من الجهود والعمل من أجل الدفاع عن مصالح قطاع النقل

والوكالء البحريين ولتحقيق مطالب أعضاء الغرفة". ونّوه زخور أيضا بتضامن ودعم الهيئة االدارية والجو 
الوفاقي الذي يخيم دائما على االجتماعات التي تعقدها بصورة دورية وأن "هذا االنسجام منحها القدرة على القيام 

 االداري الحقا".بالنشاطات واالنجازات التي سيتحدث عنها التقرير 
كما ثّمن زخور التعاون الصادق مع المستشار القانوني للغرفة المحامي اسكندر نجار الذي "وقف دائما  

الى جانب الغرفة وأدى دورا مهما وناجحا خالل المراحل الصعبة والدقيقة التي مرت بها الغرفة". وختم رئيس 
خالص وبصورة يومية المهام الغرفة كلمته "معربا عن شكره وتقديره لموظفي الغر  فة الذين يؤمنون بكل جدارة وا 

 الكثيرة الملقاة على عاتقهم".
 التقرير االداري للهيئة االدارية

نجازات الهيئة   ثم تال االمين العام للغرفة محمد عيتاني التقرير االداري عن أهم أعمال ونشاطات وا 
 الى اليوم فقال:  16/6/2015االدارية خالل واليتها الممتدة من 

إن السنة االخيرة كانت كسابقاتها مفعمة بالنشاطات واالجتماعات واالتصاالت واللقاءات مع المسؤولين بقطاع » 
 نقل، وزاخرة بالمؤتمرات والندوات التي شاركت بها الغرفة في لبنان والخارج.ال

نعم لقد تميزت السنة المنصرمة بالجهود المكثفة التي بذلتها الهيئة االدارية لمعالجة قضايا وايجاد  
 «.اعحلول لمشاكل اعترضت زمالء خالل ممارسة نشاطهم وأعمالهم، ولتحقيق أهداف ومطالب نصبو اليها جمي

 دور محوري للغرفة داخليا وخارجيا
إن الهيئة االدارية لم يكن بمقدورها أن تتابع مسيرتها الناجحة لوال مؤازرتكم ووقوفكم الدائم »وأضاف:  

الى جانبها. إن هذا النجاح هو دليل ساطع على النشاط المميز الذي تقوم به الغرفة، والدور المحوري الذي 
قليمياتلعبه، ما جعلها تحتل مو   «. قعا متقدما بين القطاعات االقتصادية والبحرية، محليا وا 

إن العمل الدؤوب والمتواصل الذي تقوم به الهيئة حّول الغرفة الى مرجع بحري رائد يحظى » وتابع:  
 «.باحترام وتقدير كافة الهيئات االقتصادية والبحرية في لبنان والخارج
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 حضور فاعل في المؤتمرات واللقاءات

إن غرفتكم تلبي عادة معظم الدعوات التي تتلقاها لحضور والمشاركة في ندوات ومؤتمرات تعقد وتابع: " 
اسبوع إال ويكون زميل لكم يمثل الغرفة مشاركا فيها وتكون له أحيانا في لبنان والخارج. وكما تعلمون، ال يمر 

 كثيرة مداخالت ومقترحات تنال معظم االحيان إعجاب الحضور وتأييده.
وعلى سبيل المثال ال الحصر، مثلت الغرفة لبنان في االجتماع السنوي لمنظمة االتحاد االسالمي لمالكي 

 . 21/10/2015البواخر، والذي عقد في دبي بتاريخ 
المتعلق بتعزيز أدوات وشبكات النقل البحري  ”Optimed“كما شاركت في المؤتمر الختامي لمشروع 

كانون االول  18التجاري بين دول جنوب وشمال المتوسط، والذي عقد في مدينة برشلونة في اسبانيا في 
2015 . 

والذي عقد  ”Marlog 5“لوجستيات وكان للغرفة حضور مميز في المؤتمر الدولي للنقل البحري وال 
 .2016أذار  15و  13في مدينة االسكندرية خالل الفترة الواقعة ما بين 

كما لعبت الغرفة دورا فاعال في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة من قبل مجلس وزراء العرب، بدراسة 
نشاء دوائر قضائية بحرية عر  ها بية متخصصة. وكان آخر اجتماع لإمكانية توحيد القوانين البحرية العربية وا 

 .2016أذار  22-21في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بتاريخ 
 أول لرئيس االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية اإعادة انتخاب الرئيس نائب

المالحة البحرية وحضرت الغرفة اجتماعات مجلس االدارة والجمعية العمومية لالتحاد العربي لغرف 
 . وقد أعادت الجمعية انتخاب رئيس الغرفة نائبا أول لرئيس االتحاد.2016أيار  9والتي عقدت في القاهرة في 

 الغرفة تستضيف االجتماعات القادمة لالتحاد
وقرر االتحاد باالجماع أن تستضيف غرفتكم اجتماعاته القادمة في بيروت خالل شهر أيار )مايو( من 

 «.المقبلالعام 
 في المؤتمر البحري الدولي في القاهرةمشاركة فاعلة 

 ”Maritime Transportation MT 2020“وشاركت الغرفة، في المؤتمر البحري الدولي » وقال: 
أيار  12و  10الذي نظمه االتحاد العربي لغرف المالحة البحرية، وعقد في القاهرة خالل الفترة الواقعة ما بين 

2016 .  
ترأس رئيس الغرفة إحدى جلسات المؤتمر، حيث كانت له مداخلتان حول تراجع حركة السياحة وقد 

البحرية في الدول العربية ولبنان من جهة، واالنعكاسات السلبية النخفاض أسعار النفط وتراجع حركة التجارة 
  البحرية على نشاط قناة السويس من جهة أخرى.
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 ( لبنانICCالغرفة عضوا في مجلس ادارة )

وبالعودة الى االمور الداخلية للغرفة، عممت الهيئة على أعضاء الغرفة التعرفات الجديدة التي أعدتها  
 (. agency fees(، ورسوم الوكاالت البحرية )general cargoعن السيارات والبضائع العامة ) ”FIOS”للـ

 Echo Shipping“وننتهز هذه المناسبة لنرحب بانضمام زميلة جديدة الى عضوية الغرفة 
Agency”   .آملين أن نوثق العالقات معها لما فيه خير مصلحة النقل البحري اللبناني 

( لبنان ICCأخيرا الى انتخاب غرفتكم عضوا في مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية ) ويهمنا أن نشير
 «.لمدة عامين

 اجتماع مثمر وناجح مع وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
إن الهيئة االدارية لم تكتف بهذه االنجازات والنشاطات، فهي قامت بعمل مهم ومثمر تمثل » واشار الى 

اري وزير االقتصاد والتجارة أوال، ومن ثم االجتماع مع معالي الوزير نفسه آالن حكيم، باالتصاالت مع مستش
(، وزودتهم بنسخ عن كتب WTOحيث بحثت معهم موضوع انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية )

هذا  ولومراسالت كانت سلمتها لوزارة االقتصاد والتجارة في السنوات السابقة والتي تضمنت مالحظاتها ح
 االنضمام.

 المحافظة على حقوق الشركات اللبنانية العاملة في قطاع الخدمات البحرية
وقد أبلغنا معالي الوزير حكيم مشكورا، أنه أخذ بتلك المالحظات بعين االعتبار، حيث أثارها في 

ام نه في حال انضماالجتماعات التي عقدها مع مسؤولين في المنظمة زاروا لبنان في الفترة الماضية، مؤكدا أ
( مستقبال، سيظل العمل ساريا بالقرار الذي ال يسمح لغير اللبناني حق امتالك أكثر WTOلبنان الى منظمة )

بالمئة من الحصص أو االسهم في المؤسسات والشركات اللبنانية العاملة في قطاع الخدمات البحرية  50من 
 «.وفي مقدمها الوكاالت البحرية

 يل رفع البواخر عن القائمة السوداءحلول لتذليل عراق
من جهة ثانية، كان للهيئة لقاء مع سعادة المدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة السيدة عليا » وتابع: 

عباس، التي أبدت اهتمامها وتفهمها لمضمون المذكرة التي تسلمتها من الغرفة حول الصعوبات التي تعترض 
لالجراءات المطلوبة لرفع بواخر عن القائمة السوداء، والحلول التي تقترحها  الوكالء البحريين خالل إنجازهم

 «. لتذليل تلك الصعوبات
 نشرة الكترونية شهرية مشهورة رائجة في لبنان والخارج

ومن االنجازات التي تفتخر بها الهيئة االدارية أيضا هي استمرار الغرفة بإصدار النشرة » وأضاف: 
من دون توقف. وهذه النشرة أصبحت مشهورة وذائعة الصيت، حيث أن السفارات االجنبية  االلكترونية الشهرية

 والعربية في لبنان والهيئات االقتصادية والمالحية والرسمية في لبنان والعالم العربي تنتظر صدورها بفارغ الصبر 
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لالطالع على االحصاءات الدقيقة واالخبار المميزة التي تنشرها عن قطاعات النقل واالقتصاد اللبناني والعربي 

 دد قرائها أصبحوالدولي. وقد عملت الهيئة على إدخال تحسينات تقنية عليها في المدة االخيرة، علما أن ع
لشهر تموز )يوليو( الحالي في نهاية األسبوع  63يتجاوز العدة آالف شهريا. وقد صدر العدد االخير منها رقم 

 المنصرم.
 موقع الكتروني مميز 

الذي يغطي كافة أخبار وتصاريح   www.icnbeirut.comكما أن الموقع االلكتروني للغرفة 
 ومحاضر جلسات هيئتها االدارية والجمعياتونشرتها االلكترونية الشهرية ونشاطات الغرفة وينشر تعاميمها 

العمومية التي تعقدها، شهد تطويرا وتحديثا بالشكل والمضمون، من أجل تسهيل الدخول اليه، علما أن عدد 
 «.هتمام الكبير الذي أصبح يحظى بهزواره مستمر باالرتفاع ما يؤكد اال

 منصة اعالمية بامتياز
ونشير أخيرا الى أن الغرفة ما تزال المنصة اإلعالمية بامتياز ألخبار النقل اللبناني والعربي والدولي، 

 «.فال يمر اسبوع إال وتكون ضيفة على وسيلة إعالمية، أكانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة
 طاع النقلشكر لكافة المعنيين بق

إن هذا الذي قدمناه آنفا، ما هو إال جزء متواضع من االنجازات » وأنهى عيتاني تالوة التقرير قائال: 
واالعمال التي قامت بها الهيئة، علما أن كامل نشاطاتها تم نشرها في التعاميم ومحاضر االجتماعات الدورية 

 للهيئة االدارية.
ا لكافة المسؤولين في الوزارات والدوائر واالدارات والمرفأ والجمارك إننا نغتنم هذه المناسبة لنوجه شكرن

ورئاسة الميناء ومحطتي الحاويات واالرشاد، وللقّيمين على االجهزة االمنية والعسكرية والنقابية في مرفأ بيروت، 
العاملين لح المرفأ و لمحافظة على مصالوأننا ننوه بما يربطنا بهم من عالقات متينة واحترام متبادل وعمل مشترك 

 فيه والمتعاملين معه.
وال يسعنا في النهاية إال أن نثّمن التعاون الوثيق مع المستشار القانوني للغرفة االستاذ اسكندر روجيه 

 «.نجار، وأن نشيد بالجهود التي يبذلها للدفاع عن مصالح الغرفة وأعضائها
 الوضع المالي للغرفة سليم

لمالي وليد العمري التقرير المالي للهيئة االدارية، فأعطى االيضاحات الالزمة ثم عرض مفوض المراقبة ا 
 مؤكدا أن الوضع المالي للغرفة سليم.

 فتح باب المناقشة
ثم فتح باب المناقشة فأوضح زخور أن التحسن الذي يسجله الوضع المالي للغرفة يعود الى ارتفاع  

 التقشفية المستمرة باعتمادها الهيئة االدارية. عدد البواخر التي تؤم مرفأ بيروت، وللسياسة
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جمالية االوردا على سؤال حول الحركة في مرفأ بيروت فأشار الى أن المرفأ يحقق نتائج جيدة بحركته  

ووارداته المرفئية، باستثناء حركة الحاويات برسم المسافنة التي تسجل تراجعا، وعزا هذا التراجع الى "عوامل 
خارجية مرتبطة باالوضاع االمنية واالقتصادية في البلدان التي هي المقصد النهائي لحركة المسافنة كسوريا 

 وتركيا ومصر واليونان وقبرص.
لمناقئة وافقت الجمعية العمومية باالجماع على إبراء ذمة الهيئة االدارية لفترة واليتها وبعد إقفال باب ا 

 الى اليوم. 16/6/2015الممتدة من 
 انتخاب هيئة ادارية جديدة بالتزكية

أعضاء لمدة ثالث سنوات  9ثم دعا زخور الجمعية العمومية الى انتخاب هيئة ادارية جديدة مؤلفة من  
 وكاالت بحرية تقدمت بترشيحاتها. 10من أصل 
وقبل البدء بعملية االنتخاب أعلن ايلي خنيصر )شركة مولتي مودل شيبينغ سيرفيسيز ش.م.م.( سحب  

ترشيحه مما أفسح المجال لفوز المرشحين التسعة الباقين بالتزكية واعتبار ايلي خنيصر العضو الرديف. وقد 
خنيصر منوها "بمبادرته التي تؤكد تمتعه بروح المسؤولية وحرصه شكر زخور باسمه واسم المرشحين الفائزين 
 على وحدة موقف الغرفة وتضامن أعضائها".

ثم عقدت الهيئة االدارية المنتخبة اجتماعا برئاسة العضو االكبر سنا عبد الحميد الفيل ومشاركة  
بد ي زخور رئيسا، سمير مقوم وعالمحامي اسكندر نجار، حيث تم تشكيل المكتب التنفيذي للهيئة كاآلتي: ايل

الحميد الفيل نائبين له، محمد عيتاني أمينا عاما، أندره أبو حمد أمينا للصندوق، انطوان الشمالي، محمد فخر 
 الدين، كمال شرفان ورائد بقعوني أعضاء، وايلي خنيصر عضوا رديفا. والمحامي اسكندر نجار مستشارا قانونيا.

الهيئة االدارية الحضور الى حفل كوكتيل في مقر الغرفة، حيث جرى تبادل وبعد أن رفعت الجلسة دعت  
 االنتخاب والتهنئة وقطع قالب حلوى باسم الغرفة.

********** 
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Summary of Beirut Port Statistics at June 2016  

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 6  months  

2016 

1st 6 months 

2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,052 852 +200 +23 % 

Total Tonnage handled (tons)  4,433 million 3,924 million +509 thousand +13 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

3,956 million 3,453 million +503 thousand +15 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

477 471 +6 +1 % 

Total Containers handled (TEU) 578,074 557,622 +20,452 +4 % 

Total containers imported (TEU) 284,929 278,735 +6,194 +2 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

200,993 186,889 +14,104 +8 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

4,029 3,842 +187 +5 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

79,907 88,004 -8,097 -9 % 

Total containers exported  (TEU)  284,552 269,963 +14,589 +5 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

42,069 38,310 +3,759 +10 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

165,007 141,113 +23,894 +17 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

77,476 90,540 -13,064 -14 % 

Total containers transshipment (TEU) 157,383 178,544 -21,161 -12 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

8,593 8,924 -331 -4 % 

Total cars handled (cars) 52,567 49,408 +3,159 +6 % 

Total imported cars (cars) 45,276 42,410 +2,866 +7 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 7,291 6,998 +293 +4 % 

Total port revenues (USD) (million)  119,861 117,599 +2,262 +2 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

3,099 3,047 +52  thousand +2 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

+122,960 120,646 +2,314 +2 % 

**********  
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بيروت في النصف االول من العام الحالي انسحب على مجموع الواردات المرفئية ارتفاع حركة مرفأ 

 ورئاسة الميناء
 مليون دوالر 122.960سيارة و  52.567حاوية نمطية،  578.074مليون طن،  4.433باخرة،  1.052

مما أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في النصف االول من العام الحالي، أكبر 
كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد تمثلت هذه الزيادة بارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم 

في  ،االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية، وكذلك بمجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء
دا أن استمرار إغالق المعابر البرية عبر االراضي ونذكر مجد حين تراجعت حركة الحاويات برسم المسافنة.

السورية نتيجة وقوعها تحت سيطرة المسلحين السوريين أدى الى استبدال عمليات االستيراد والتصدير من البر 
 الى البحر عن طريق مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

 2016و  2015مقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في النصف االول من  
، 2016و  2015ظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل النصف االول من العامين وأ

 االرقام التالية:
 بالمئة. 23باخرة  ونسبته  200بواخر، أي بارتفاع قدره  852باخرة مقابل  1.052: بلغ مجموع البواخر
ماليين طن، أي بزيادة جيدة قدرها  3.924ماليين طن مقابل  4.433: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة. 13ألف طن ونسبتها  509
 ماليين طن في االشهر الستة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 4.433وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        

مليون طن، أي  3.453مليون طن مقابل  3.956: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 15ألف طن ونسبته  503بارتفاع قدره 

آالف طن  6ألف طن، أي بتحسن قدره  471ألف طن مقابل  477: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة بحرا
 بالمئة. 1ونسبته 

 2016ارتفاع مجموع الحاويات في النصف االول من العام 
 578.074لنصف االول من العام الحالي الى وارتفع عدد الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في ا

حاوية نمطية  20.452حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  557.622حاوية نمطية مقابل 
 بالمئة. 4ونسبته 

 حاوية نمطية كاآلتي: 578.074وتوزع هذا المجموع البالغ     
حاوية  6.194حاوية، أي بتحسن قدره  278.735مقابل حاوية نمطية  284.929: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 2نمطية ونسبته 
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حاوية، أي بارتفاع   269.963مقابل حاوية نمطية  284.552: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  14.589قدره 

حاوية، أي بتراجع قدره  8.924حاوية نمطية مقابل  8.593: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  331

 ؟ 2016ولى من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر الستة اال 
حاوية  284.929والبالغة  2016وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في النصف االول من العام  

 نمطية، كاآلتي:
حاوية لالشهر  186.889حاوية نمطية مقابل  200.993: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  14.104ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

حاوية  187حاوية، أي بزيادة قدرها  3.842حاوية نمطية مقابل  4.029: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 5نمطية ونسبتها 

حاوية، أي بتراجع قدره  88.004حاوية نمطية مقابل  79.907: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 9ية نمطية ونسبته حاو  8.097

 ؟2016وكيف توزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في النصف االول من العام 
وتوزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في النصف االول من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 284.552
حاوية، أي بتحسن  38.310حاوية نمطية مقابل  42.069: بلغت ببضائع لبنانيةالحاويات المصدرة مألى 

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  3.759قدره 
   165.007 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  23.894دره حاوية، أي بارتفاع ق 141.113حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي بانخفاض  90.540حاوية نمطية مقابل  77.476: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  13.064قدره 

 2016انخفاض مجموع حركة المسافنة في النصف االول من العام 
حاوية، أي بتراجع  178.544حاوية نمطية مقابل  157.383سم المسافنة وبلغ مجموع الحاويات بر  

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  21.161قدره 
الى األزمات االقتصادية  رفأ بيروت عائدوالمعلوم أن السبب المباشر النخفاض حركة المسافنة في م 

 ر...لهذه الحركة، كسوريا وتركيا واليونان ومص البلدان التي هي المقصد النهائيفي والسياسية واالحداث االمنية 
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 2016ارتفاع حركة السيارات في النصف االول من العام 

واستمرت حركة السيارات في مرفأ بيروت بارتفاعها خالل النصف االول من العام الحالي فبلغ مجموعها  
سيارة ونسبتها  3.159سيارة للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  49.408سيارة مقابل  52.567

 بالمئة. 6
 العام الحالي، كاآلتي: سيارة في النصف االول من 52.567وتوزع هذا المجموع البالغ  

سيارة ونسبتها  2.866سيارة، أي بزيادة قدرها  42.410سيارة مقابل  45.276: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة. 7

سيارة ونسبته  293سيارة، أي بارتفاع قدره  6.998سيارة مقابل  7.291: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 4

 ايجابا على مجموع الواردات في النصف االول من العام الحاليارتفاع الحركة ينعكس 

وبينت االحصاءات أن مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء ارتفع خالل االشهر الستة االولى من 
مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي  120.646مليون دوالر مقابل  122.960العام الحالي الى 

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبتها  2.314ا بزيادة قدره
 مليون دوالر خالل النصف االول من العام الحالي، كاآلتي: 122.960وتوزع هذا المجموع للواردات والبالغ    

مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  117.599مليون دوالر مقابل  119.861: بلغ مجموع الواردات المرفئية
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  2.262

ألف  52مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  3.047مليون دوالر مقابل  3.099: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء
 **********                           بالمئة. 2دوالر ونسبتها من 

 زعيتر تابع أوضاع مرفأ طرابلس مع أحمد تامر
تابع وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر مع مدير عام مرفأ طرابلس احمد تامر آخر تطورات  

، حيث أكد له أنه "تم السيطرة تماما على الحريق وأن األضرار  ”Med Star“الحريق الذي حصل لسفينة 
لحظة االولى كل ما جرى اقتصرت على الماديات داخل السفينة". وأشار تامر الى أن زعيتر "كان يتابع منذ ال

لحين إخماد الحريق، وأنه أعطى تعليماته بوضع كل االمكانيات المتوفرة في المرفأ بتصرف االجهزة المختصة 
 التي تقوم بمكافحة الحريق: من بحرية الجيش اللبناني، الدفاع المدني وسرية إطفاء طرابلس".

بلس ونمو الحركة فيه، فأكد زعيتر مجددا دعمه وكان تامر قد أطلع زعيتر على تطور العمل في مرفأ طرا
عطاء دوره االقتصادي على صعيد الخدمة التجارية، كما  للمرفأ ضمن سياسته في دعم كل المرافئ اللبنانية وا 

 دعا الى العمل وبذل كافة الجهود لتسهيل أمور المواطنين وأصحاب المصالح والعالقة في المرفأ. 
********** 
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 شهيب: أسعى جاهدا لتأمين االنتاج الزراعي وتصريف إنتاجنا...

لفت وزير الزراعة أكرم شهيب الى أن "مشاكلنا في القطاع الزراعي كبيرة، إن من جهة المناخ أو من  
جهة النقل البحري الذي يكلف كثيرا بسبب إقفال الحدود البرية السورية االردنية، موضحا "أن عوامل المناخ 

 ى النكهة التي تعتبر مميزة بأسواقأثرت كثيرا على نوعية المحصول الزراعي بشكل أو بآخر، إنما ال تؤثر عل
الخليج ومصر". واشار شهيب الى "أننا تفاهمنا مع السوق المصري لنزيد الكميات هذه السنة، لكن هناك مشكلة 
في مصر تكمن في تراجع العملة المصرية، كما أنني ذهبت الى موسكو والتقيت وزير الزراعة الروسي وتمنيت 

لكن هناك مشاكل عديدة تكمن في ارتفاع التعرفة الجمركية الروسية، لذلك تواصلنا عليه أخذ االنتاج اللبناني، و 
مع السلطات الروسية من أجل تخفيض تلك التعرفة، وبالتالي تسهيل إنتاجنا الزراعي اليهم". وشدد شهيب على 

 "أنني أسعى جاهدا لتأمين االنتاج الزراعي وتصريف إنتاجنا بكل الوسائل ومع كل الدول". 
********** 

Budget deficit sees slight rise in first four months of 2016 
Lebanon’s budget deficit in the first four months of 2016 was almost unchanged compared to 

the same period of 2015, according to figures released by the Finance Ministry Tuesday. 

The tables showed that the deficit spending up to April stood at LL2.46 trillion ($1.63 billion), 

or 32.94 percent of total expenditures, compared to LL2.25 trillion or 32.23 percent a year 

earlier. Despite this slight change, a 32 percent deficit in spending is still considered large by 

all international standards. 

On a monthly basis, however, the budget deficit in April 2016 fell to 17.72 percent of spending 

compared to 29.02 percent for April 2015. 

Total government revenues in the first four months of 2016 reached LL5.011 trillion compared 

to LL4.734 trillion in the same period of 2015, an increase of 5.86 percent. 

Total government expenditures up to April of this year stood at LL7.473 trillion compared to 

LL6.986 trillion in the same period of last year, an increase of 6.97 percent. 

The primary deficit, excluding the cost of debt servicing, in the first four months of 2016 

jumped by 57.7 percent to LL228 billion compared to LL145 billion in the same period of last 

year. 

The drop in oil prices in international markets has helped the treasury reduce its payments to 

state-owned Electricite du Liban. These allocations to EDL fell from LL583 billion in the first 

four months of 2015 to LL317 billion in the same period of this year, a decrease of 45.6 percent. 

The government has been without an official budget since 2005. 

Daily Star - Lebanon 

 
********** 
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at June 2016International trade exchange Summary of Lebanese  

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st  6 months  

2016 (USD) 

(million) 

1st 6 months 2015 

(USD) (million) 

+ / - 

(USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  9394 8782 +612 +7 % 

Total  exports (million)  1381 1553 -172 -11 % 

Trade deficit (million)  8013 7229 +784 +11 % 

********** 
Lebanon trade deficit up to USD 8013 million at June 2016 

 مليون دوالر في النصف االول من العام الحالي 8013ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  1381مليون دوالر والتصدير الى  9394ارتفاع فاتورة االستيراد الى 

أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد في االشهر الستة االولى من العام الحالي،  
دى دير. وقد أجاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفضت فاتورة التص

 ارتفاع فاتورة االستيراد الى زيادة عجز الميزان التجاري.

 ارتفاع فاتورة االستيراد 
مليون دوالر في االشهر الستة االولى  من العام الحالي، مقابل  9394فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 7يون دوالر ونسبتها مل 612مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها   8782
مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1553مليون دوالر مقابل  1381بينما انخفضت فاتورة التصدير الى 

 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  172

   مليون دوالر 8013وأدى االرتفاع بفاتورة االستيراد الى زيادة في عجز الميزان التجاري الذي بلغ 

   بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  784ليون دوالر، أي بارتفاع قدره م 7229مقابل 

 الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان
من ناحية أخرى، أفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان في االشهر الستة  -

مليون دوالر للفترة نفسها من  1022مليون دوالر مقابل  1014االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـ
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  8العام الماضي، أي بتراجع قدره 

 89مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  630مليون دوالر مقابل   719وظلت ايطاليا في المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 بالمئة.  14مليون دوالر ونسبته 
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مليون دوالر   665بينما تقدمت الواليات المتحدة االميركية من المرتبة الخامسة الى الثالثة بتصديرها سلعا بـ -

 بالمئة.    32مليون دوالر ونسبتها  162مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  503مقابل 

 16دوالر، أي بتراجع قدره  مليون 577مليون دوالر مقابل   561واحتفظت المانيا بالمرتبة الرابعة بتصديرها بـ -
 بالمئة.  3مليون دوالر ونسبته 

مليون دوالر مقابل  495وسجلت هولندا مفاجأة بتقدمها من إحدى المراتب الخلفية واحتاللها المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 358مليون دوالر ونسبتها  387مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  108

مليون دوالر، أي  362مليون دوالر مقابل  455الى السادسة بـالسابعة بة من المرتتقدمت اليونان في حين  -
 بالمئة. 26مليون دوالر ونسبته  93قدره بارتفاع 

 أفريقيا الجنوبية تحتل االولى باالستيراد من لبنان 
أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي، فقد تمكنت أفريقيا 

مليون  107مليون دوالر مقابل  220نوبية  من التقدم من المرتبة الرابعة الى االولى باستيرادها سلعا بـالج
 بالمئة. 106مليون دوالر ونسبتها  113دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

مليون دوالر، أي بانخفاض  199مليون دوالر مقابل   146في حين تراجعت السعودية الى المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 27مليون دوالر ونسبته  53قدره 

مليون  160مليون دوالر مقابل   125بـ متحدة من المرتبة الثانية الى الثالثةوتراجعت االمارات العربية ال -
 بالمئة. 22مليون دوالر ونسبته  35دوالر، أي بانخفاض قدره 

مليون دوالر، أي بانخفاض  102مليون دوالر مقابل  86الى الرابعة بـبينما تقدمت سوريا من المرتبة الخامسة  -
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  16قدره 

مليون دوالر، أي بانخفاض  114مليون دوالر مقابل   85وتراجع العراق من المرتبة الثالثة الى الخامسة بـ -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته  29قدره 

مليون دوالر، أي  54مليون دوالر مقابل   51بة السادسة باستيراده سلعا لبنانية بـواحتفظ االردن بالمرت -
 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  3بانخفاض قدره 

 بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر الستة االولى من العام الحالي 56
ى لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة ال

 9394بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  56مليون دوالر، أي ما نسبته   5238
مليون دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  57مليون دوالر أي ما نسبته  5002
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  236مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  8782
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 بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي 62

وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي  
 1381بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  62نسبته مليون دوالر، أي ما  852

مليون دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 
مليون دوالر،  1553الغة بالمئة أيضا من فاتورة االستيراد من لبنان والب 59مليون دوالر أي ما نسبته  913

 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  61أي بتراجع قدره 

 2016بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر الستة االولى من العام  75
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  
مليون دوالر خالل االشهر الستة  7026مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره التجاري 

مليون  9394بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  75االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 
مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  6175دوالر. بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 

مليون دوالر، أي بارتفاع  8782بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  70الماضي، أي ما نسبته 
 بالمئة. 14مليون دوالر ونسبته  851قدره 

بالمئة من  12ي ما نسبته مليون دوالر أ 1110واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ -
بالمئة من القيمة  20مليون دوالر أي ما نسبته  1748القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 36مليون دوالر ونسبته  638االجمالية لفاتورة االستيراد، أي بانخفاض قدره 

 507بالمئة، مقابل  5مليون دوالر أي ما نسبته   443وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        13مليون دوالر ونسبته  64بالمئة، أي بانخفاض قدره  6مليون دوالر أي ما نسبته 

 الحالي بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر الستة االولى من العام 52
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان،  

مليون دوالر في االشهر الستة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  721حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة  1381غة بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبال 52

 49مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  756التصدير من لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1553بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة. 5 مليون دوالر ونسبته 35
مليون دوالر أي ما نسبته  575وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -

 30مليون دوالر ونسبته  133بالمئة، أي بارتفاع قدره  28مليون دوالر أي ما نسبته  442بالمئة، مقابل  42
 بالمئة.

19/47 
ICN – Newsletter nr. 64 – August 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-20- 
بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  95واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ -

 بالمئة. 18مليون دوالر ونسبته  21بالمئة أي بانخفاض قدره  7مليون دوالر أي ما نسبته  116
 

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 6 months of  2016 

 
+/- % +/- million USD 1st 6 months  

2015  (million) 

(USD) 

1st 6 months  

2016 (million) 

(USD) 

Country 

 

-1 % -8 1022 1014 1- CHINA  

+14 % +89 630 719 2- ITALY 

+32 % +162 503 665 3- USA 

-3 % -16 577 561 4- GERMANY 

+358 % +387 108 495 5-HOLLAND 

+26 % +93 362 455 6- GREECE 

-22  % -102 471 369 7- RUSSIAN 

FEDERATION 

-41 % -245 600 355 8- FRANCE  

+2  % +8 324 332    9 -TURKEY 

+7 % +17 256 273 10- EGYPT 

+8 % +385 4853 5238 Total (USD) (million) 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 6 months of 2016 

 
+/- % +/- million USD 1st 6 months  

2015  (million) 

(USD) 

1st 6 months  

2016 (million) 

(USD) 

Country 

+106  % +113 107 220 1- SOUTH AFRICA 

-27 % -53 199 146 2- SAUDI ARABIA 

-22 % -35 160 125 3- UAE 

-16 % -16 102 86 4-SYRIA 

-25 % -29 114 85 5- IRAQ 

-6 % -3 54 51 6- JORDAN 

-13 % -6 45 39 7- QATAR 

+6 % +2 33 35 8- GERMANY 

-  - 33 33 9- KUWAIT 

-32 % -15 47 32 10- TURKEY 

-5 % -42 894 852 Total (USD) (million) 

********** 
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 إعادة انتخاب محمد عيتاني رئيسا لجمعية أصحاب السفن اللبنانيين

امة للجمعية. فقد عقدت الهيئة العأعادت جمعية أصحاب السفن اللبنانيين انتخاب محمد عيتاني رئيسا  
، 2016تموز )يوليو(  26للجمعية اجتماعا بأكثرية أعضائها في مقر الغرفة الدولية للمالحة في بيروت بتاريخ 

وشكلت مكتبها على الشكل التالي: محمد عيتاني رئيسا، انطوان خياط نائبا للرئيس، عبد الغني غريب أمينا 
 لصندوق، وغسان المر ورامي قدورة أعضاء.عاما، فريدريك صيقلي أمينا ل

إثر االنتخاب شكر عيتاني الجمعية على تجديد الثقة بشخصه، مؤكدا أنه سيبذل كافة جهوده من أجل الدفاع     
 **********        عن مصالح أصحاب السفن اللبنانيين.

 ألف سائح زاروا لبنان خالل النصف االول من العام الحالي 723
ذكرت احصاءات وزارة السياحة اللبنانية أن عدد السياح الوافدين الى لبنان بقي مستقرا خالل شهر حزيران        

سائح في أيار )مايو( المنصرم. كذلك  147095سائح مقارنة مع  147063)يونيو( المنصرم، فقد بلغ عددهم 
 سائح. 147064الغة حينها أتت االرقام متطابقة مع أرقام شهر حزيران نفسه من العام الماضي والب

سائح في النصف االول من العام الحالي،  723105أما على الصعيد التراكمي فارتفع عدد السياح الى  
 7.70سائح ونسبته  51707سائحا خالل الفترة عينها من العام الماضي، أي بنمو قدره  671398مقابل 

 32.96سائحا أي ما نسبته  238345لذين بلغ عددهم بالمئة. وتصدر االوروبيون الئحة القادمين الى لبنان ا
سائح أي  218432من مجموع السياح الوافدين الى لبنان لغاية نهاية حزيران الماضي، تالهم السياح العرب بـ

وافد أي ما  129551بالمئة، ومن ثم تالهم في المرتبة الثالثة السواح من القارة االميركية بـ 30.21ما نسبته 
 بالمئة. 8.31سائح أي ما نسبته  60088بالمئة، واآلسيويون بـ 17.92نسبته 

********** 
 مليون دوالر األرباح المجمعة للبنوك الثالثة الكبرى المدرجة في بورصة بيروت 526.09

أظهرت النتائج المالية غير المدققة للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى المدرجة أسهمها على بورصة بيروت  
مليون دوالر في النصف االول  526.09وبيبلوس، أن أرباحها المجمعة بلغت  ،ان والمهجر، عودهوهي: لبن

بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتوزعت هذه االرباح المجمعة  13.74من العام الحالي، بارتفاع 
 مليون دوالر على الشكل التالي: 526.09البالغة 

 19.08مليون دوالر بزيادة  226.68مستوى لالرباح التي بلغت حقق بنك لبنان والمهجر أعلى  
 225.66. وحل بنك عوده في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 2015عن االشهر الستة نفسها من العام بالمئة 

مليون دوالر  73.75بالمئة. وجاءت المرتبة الثالثة لبنك بيبلوس بأرباح بلغت  11.66مليون دوالر بزيادة 
 **********                        بالمئة. 5.20وبنمو 
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Summary of containers handled at Beirut Port at June 2016  

 Compared with the same period of 2015 

 
Subject 1st 6 months  

2016 (TEU) 

1st 6 months  

2015 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Containers imported full for local 

markets 

200,993 186,889 +14,104 +8  % 

Containers imported empty 4,029 3,842 +187  +5 % 

Containers exported full with 

Lebanese cargoes 

42,069 38,310 +3,759 +10 % 

Containers re-exported empty  165,007  141,113 +23,894 +17 % 

Total transshipment containers (full & 

empty) 

157,383 178,544 -21,161  -12 % 

Total containers restowed on board 

vessels 

8,593  8,924 -331  -4 % 

Total containers handled (TEU) 578,074 557,622 +20,452 +4 % 

********** 
 2016حاوية نمطية في النصف األول  578.074ارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ بيروت الى 

نانية لبزيادة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات المصدرة مألى ببضائع 
 وتراجع حركة المسافنة

 الوكاالت البحرية الفاعلة تتبادل المراتب األمامية استيرادا" وتصديرا"
أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت حقق حركة حاويات جيدة في النصف االول من العام الحالي، مقارنة  

. 2014أدنى مما كانت عليه في العام بدورها بتلك التي سجلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي جاءت 
كما أظهرت االحصاءات ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع 
لبنانية، مقابل انخفاض مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة. وتأتي هذه الزيادة الجيدة في حين أن كافة 

 تعاني تراجعا بأعمالها وايراداتها. دفي البل القطاعات االقتصادية

 ارتفاع مجموع الحاويات في النصف األول من العام الحالي
حاوية نمطية في النصف األول من العام الحالي، مقابل  578.074فقد سجل مرفأ بيروت تداول  

 بالمئة. 4 حاوية نمطية ونسبته 20.452حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بتحسن قدره  557.622
 حاوية نمطية في النصف االول من العام الحالي، كاآلتي: 578.074وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية، أي بزيادة قدرها  278.735حاوية نمطية مقابل  284.929: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبتها  6.194
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حاوية،  269.963حاوية نمطية مقابل  284.552: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  14.589أي بارتفاع قدره 
حاوية، أي بتراجع  8.924حاوية نمطية مقابل  8.593: بلغ عددها على متن السفنالحاويات المعاد تستيفها 

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  331قدره 
 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في النصف االول من العام الحالي؟

حاوية  284.929وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في النصف االول من العام الحالي والبالغة  
 نمطية كاآلتي:

حاوية  186.889حاوية نمطية مقابل  200.993: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  14.104في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

 187حاوية، أي بزيادة قدرها  3.842 حاوية نمطية مقابل 4.029: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبتها 

حاوية، أي بتراجع  88.004حاوية نمطية مقابل  79.907: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  8.094قدره 

 ا" ؟كيف توزعت الوكاالت البحرية الفاعلة المراتب األمامية استيراد
حاوية  200.993من جهة ثانية، أفادت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  

نمطية في النصف األول من العام الحالي، أن الوكاالت البحرية الفاعلة توزعت المراتب األمامية على الشكل 
 التالي:
 59.065حاوية نمطية مقابل  58.066بـ )لبنان( بقيت كعادتها محتفظة بالمرتبة األولى MSCفوكالة  -

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  999حاوية للنصف االول ذاته من العام الماضي، أي بتراجع قدره 

حاوية نمطية  35.952من المرتبة الرابعة الى الثانية بـ Metz Groupفي حين تقدمت مجموعة  -
 بالمئة. 29طية ونسبته حاوية نم 8.114حاوية، أي بارتفاع قدره  27.838مقابل 

 28.405حاوية نمطية مقابل  32.412على المرتبة الثالثة بـ Merit Shippingوحافظت وكالة  -
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  4.007حاوية، أي بارتفاع قدره 

ل حاوية نمطية مقاب 31.646بينما انتقلت مجموعة سي الين من المرتبة الثانية الى الرابعة باستيرادها  -
 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  7.125حاوية، أي بانخفاض قدره  38.771

حاوية، أي  14.066حاوية نمطية مقابل  20.536وحافظت نقليات الجزائري على المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة.  46حاوية نمطية ونسبتها  6.470بزيادة قدرها 
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حاوية،  5.156حاوية نمطية مقابل  7.812وجاءت المرتبة السادسة لصالح وكالة لوتس شيبينغ بـ -

 بالمئة. 52حاوية نمطية ونسبتها  2.656أي بزيادة قدرها 

حاوية، أي بتراجع  5.554حاوية نمطية مقابل  4.540بـوحلت وكالة الفيل شيبينغ بالمرتبة السابعة  -
 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  1.014قدره 

 ؟ 2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في النصف االول من العام 
 وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في النصف األول من العام الحالي، والبالغة 

 حاوية نمطية كاآلتي:  284.552
حاوية للنصف  38.310حاوية نمطية مقابل  42.069: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  3.759االول ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
جموعها : بلغ ملمستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع ا

 17حاوية نمطية ونسبتها  23.894حاوية، أي بزيادة قدرها  141.113حاوية نمطية مقابل  165.007
 بالمئة.

حاوية، أي  90.540حاوية نمطية مقابل  77.476: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 14نمطية ونسبته حاوية  13.064بانخفاض قدره 

 وكيف توزعت الوكاالت البحرية الفاعلة المراتب األمامية تصديرا"؟
حاوية نمطية في  42.069من جهة ثانية، أفادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة      

 راتب األمامية كاآلتي:النصف األول من العام الحالي، أن الوكاالت البحرية العاملة فعليا توزعت الم
حاوية نمطية مقابل  18.713من االحتفاظ بالمرتبة االولى بتصديرها  Merit Shippingتمكنت وكالة  -

حاوية نمطية  5.921حاوية، للنصف االول نفسه من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  12.792
 بالمئة. 46ونسبته 

حاوية،  10.559حاوية نمطية مقابل  9.349نها كما ظلت مجموعة سي الين في المرتبة الثانية بشح -
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  1.210أي بانخفاض قدره 

حاوية، أي  9.010حاوية نمطية مقابل  8.867في المرتبة الثالثة بـ METZفي حين بقيت مجموعة  -
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  143بتراجع قدره 

حاوية،  2.958حاوية نمطية مقابل  2.333المرتبة الرابعة بـ)لبنان( على  MSCكما حافظت وكالة  -
 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته  625أي بانخفاض قدره 

حاوية، أي 2.229حاوية نمطية مقابل  1.862وراوحت نقليات الجزائري مكانها في المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  367بتراجع قدره 
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 انخفاض مجموع حركة المسافنة في النصف االول من العام الحالي

لحالي، اوبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في النصف االول من العام 
حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  178.544حاوية نمطية مقابل  157.383
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته   21.161

 حاوية نمطية في النصف االول من العام الحالي، كاآلتي: 157.383وتوزعت حركة المسافنة البالغة    
حاوية نمطية برسم المسافنة مقابل  86.655تبة األولى بتداولها )لبنان( بالمر  MSCاحتفظت وكالة  -

  10.295حاوية تعاملت معها في النصف االول ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  96.950
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته 

 69.998حاوية نمطية مقابل  64.477في المرتبة الثانية بـ Merit Shippingكما بقيت وكالة  -
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  5.521حاوية، أي بتراجع قدره 

 11.596حاوية نمطية مقابل  6.251وبلغت حصة الوكاالت البحرية األخرى من حركة المسافنة  -
 بالمئة. 46حاوية نمطية ونسبته  5.345حاوية، أي بانخفاض قدره 

 2016النصف األول من العام  بالمئة من المجموع العام للحاويات في 27حصة حركة المسافنة 
وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في النصف االول من العام الحالي  
حاوية  578.074بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  27حاوية نمطية ما نسبته  157.383والبالغة 

حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في الفترة  178.544نمطية، بينما شكلت حركة المسافنة البالغة 
 557.622بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها والبالغة  32ذاتها من العام الماضي ما نسبته 

 حاوية نمطية.
 الوضع االقليمي المتدهور ساهم في تراجع مجموع حركة المسافنة في النصف االول من العام الحالي

تي ، هي الللبنان وتجدر االشارة الى أن االوضاع االقتصادية واالمنية المتدهورة في البلدان المجاورة 
ساهمت في استمرار انخفاض حركة المسافنة عبر مرفأ بيروت خالل النصف االول من العام الحالي. فهذه 

ي مرافئ تلك البلدان المجاورة التالحركة التي يتعامل معها مرفأ بيروت هي برسم إعادة التحميل والتفريغ في 
 تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة وأحداث أمنية خطيرة كسوريا وتركيا ومصر واليونان.

********** 
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 األول تسّجل نمّوًا ملحوظًا في حركته وعائداتهنتائج النصف 

 زخور: المتعاملون مع مرفأ بيروت يطالبون بتوسعة محطة الحاويات
 المستقبل االقتصادي – ألفونس ديب

استمرت حركة مرفأ بيروت في وتيرتها التصاعدية، متخطية االوضاع الصعبة التي يمر فيها االقتصاد 
زيادة  2016الوطني ومختلف القطاعات االقتصادية، حيث اظهرت االرقام المسجلة في النصف االول من العام 

 دوالر.  مليون 120في مختلف نشاطات المرفأ واعماله ال سيما عائداته التي المست الـ
هذا التطور االيجابي في حركة المرفأ، دفع المتعاملين معه من وكاالت بحرية ومصدرين ومستوردين، 
وبحسب رئيس غرفة المالحة الدولية بيروت ايلي زخور، الى رفع الصوت لمطالبة المعنيين بايجاد بدائل عن 

في المئة من الطاقة االستيعابية  80 ردم الحوض الرابع لتوسعة محطة الحاويات، خصوصا بعدما تم استخدام
 .وخوفا من تجدد أزمة االزدحام مستقبال للمحطة

 امــــــــــــــــــــــــاالرق
وأظهرت االرقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في جزيران الماضي 

، كما ارتفع الشحن العام 2016في حزيران باخرة  148باخرة مقارنة مع  167في المئة الى  12،8بنسبة 
. وبالنسبة للسيارات المستوردة 2015الف طن في حزيران  734الف طن مقابل  775في المئة الى  5،6بنسبة 

آالف  9سيارة مقابل  342آالف و 7في المئة في حزيران الى  23عبر المرفأ، فقد انخفضت عددها بسنبة 
خالل حزيران الماضي، سائح م الماضي. وفي حين لم يعبر المرفأ اي اعسه من السيارة في الشهر نف 566

 .سائحا 1535عبور  2015سجل في حزيران 
 97في المئة الى  9،4أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل انخفاضا في حزيران الماضي نسبته 

كما انخفضت عائدات المرفأ ، 2015حاوية سجلها المرفأ في حزيران  78آالف و 107حاوية مقابل  24الفا و
 .2015مليونا في حزيران  23مليون دوالر، مقابل نحو  21في المئة الى نحو  8،9خالل هذا الشهر بنسبة 

 23،5وفي النصف االول من العام الجاري، أظهرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 
، كما ارتفع الشحن العام 2015رة في النصف االول من العام باخ 852باخرة مقابل  52في المئة الى الف و

 الف طن. 924ماليين و 3الف طن مقابل  431ماليين و 4في المئة الى  13بنسبة 
في المئة الى  6،4بنسبة  2016وبالنسبة لعدد السيارات، ارتفع عددها في النصف االول من العام 

. وفيما لم يعبر اي 2015ات في النصف االول من العام سيار  408الفا و 49سيارة مقابل  567الفا و 52
 1535عبور  2016، سجل في النصف االول من العام 2015مرفأ بيروت في النصف االول من العام  سائح
 .سائحا
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الفا  578في المئة الى  3،7أما الحاويات، فارتفع عددها في النصف االول من العام الجاري بنسبة 

 2016حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ في النصف االول من العام  622الفا و 557حاوية، مقابل  74و
 مليون دوالر. 120في المئة الى نحو  1،9بنسبة 

 ورـــــــــــــــــــــزخ
وفي هذا االطار، اعتبر زخور ان مرفأ بيروت يلعب دورًا مركزيًا في حركة التجارة الخارجية اللبنانية، 

االرقام المسجلة في النصف االول من »في المئة من هذه التجارة، معتبرا ان  75حيث يستحوذ على ما نسبته 
لحركة المرفأ، وهذا يعني ن المرفأ يمشي بعكس السير ال سيما  تؤكد استمرار المنحى التصاعدي 2016العام 

 «.في ظل الصعوبات والتراجعات التي سجلها االقتصاد الوطني ومختلف القطاعات االقتصادية
ولفت الى ان ارتفاع حركة الحاويات بشكل عام، ناتج عن ارتفاع الحاويات برسم االستهالك المحلي 

وهذا ما ادى الى  نمطية حاوية 234.602الى  2016ف االول من العام في المئة في النص 7.53بنسبة 
 في المئة. 3،7التعويض عن التراجع في حركة المسافنة وتحسين حركة الحاويات التي ارتفعت بنسبة 

وبالنسبة لحركة الحاويات المصدرة والمألة بالبضائع اللبنانية، فقد سجلت رقما قياسيا ايضاً في النصف 
في  6حاوية أي بزيادة نسبتها  637الفًا و 39حاويات مقابل  905الفًا و 41العام الجاري عند االول من 

 المئة.
ارتفاع اصوات المتعاملين مع المرفأ من وكاالت بحرية ومصدرين ومستوردين، لمطالبة »وتحدث زخور عن 

 «.المعنيين بايجاد بدائل عن ردم الحوض الرابع لتوسعة محطة الحاويات
في المئة من الطاقة االستيعابية للمحطة وهذا يعني انه خالل  80اآلن يتم استخدام أكثر من »وقال 

سنتين او ثالث سنوات على ابعد تقدير سنعود الى نغمة االزدحام في المرفأ، ال سيما في حال استتب الوضع 
 «.في سوريا وانطلقت عملية اعادة اعمار هذا البلد

الف حاوية سنويا، فيما يبلغ عدد  400بية لمحطة الحاويات تبلغ مليون وقدرة االستيعا»واشار الى ان 
موضوع القدرة االستيعابية يتعلق »، موضحًا ان «الف حاوية 200الحاويات المتداولة حاليا نحو مليون و

 «. على استقبال السفنمحطة الحاويات  رصيف بالباحات الداخلية وليس بقدرة
********** 

 نعمل إلقفال مؤسسات غير مرخصة تنافس اللبنانيينوزارة العمل: 
يتعرض العمال في بعض المؤسسات والشركات " :صدر عن مصلحة العمل في وزارة العمل البيان التالي

الهرمل ولبنان الشمالي وعكار ومناطق لبنانية أخرى لعمليات  -في القطاع الخاص في محافظات البقاع وبعلبك 
 ها: مستشفى تعنايل العام، مطاعم كرم، شركة الخمور اللبنانية، شركة ضاهر صرف دون سابق إنذار، ومن
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الشمال وعكار حيث صرف مستخدمون الدولية وشركة ترانسميد في محافظة البقاع. وكذلك الحال في محافظتي 

ومطعم ابو سعيد ومركز  b.to.b يعملون في الشركة اللبنانية للعدادات وصيدلية علم ومؤسسة تسنيم وشركة
اليوسف االستشفائي وشركة مستر كلين. وعلمت مصلحة العمل أن هذه المؤسسات والشركات استبدلت 

 .المصروفين بعمال سوريين
قفال إن وزارة العمل كلفت  مفتشيها التعاون مع قوى االمن الداخلي لمكافحة هذه االعمال المشينة وا 

 ."المؤسسات غير المرخصة التي تنافس أصحاب العمل اللبنانيين دون وجه حق
********** 

L’activité a ralenti au deuxième trimestre, selon Bank audi 
« L'économie libanaise, marquée en début d'année par une nette amélioration des indicateurs 

du secteur réel, a ralenti au courant du deuxième trimestre » en raison de la situation politico-

sécuritaire, a constaté Bank Audi dans son dernier rapport trimestriel sur l'économie libanaise 

publié hier. 

Une tendance illustrée, selon ses auteurs, par les résultats « d'un sondage mené par 

Bloomberg », qui anticipe une croissance du PIB de 1,7 % en 2016, alors que les prévisions 

réalisées fin mars tablaient sur une croissance annuelle de 2,2 %. 

Regrettant « l'attentisme des investisseurs » en général, le rapport met cependant en avant 

certains signes positifs comme la reprise de l'immobilier et de la construction, avec une hausse 

de 11,7 % sur un an de la valeur des ventes immobilières au premier semestre et de 14,5 % des 

livraisons de ciment à fin mai. Autre motif de satisfaction, la croissance de la consommation 

des ménages libanais et des réfugiés syriens, comme en témoigne notamment la hausse de 7 % 

en glissement annuel des recettes de la TVA ou des importations. 

Mais ces dernières se sont traduites par une hausse de 10,7 % du déficit commercial au premier 

semestre, contre une hausse de 5,5 % des flux financiers sur la même période. Par conséquent, 

le déficit de la balance des paiements a atteint 1,8 milliard de dollars à fin juin, contre 1,3 

milliard au premier semestre 2015. 

Les analystes de Bank Audi signalent également la détérioration des finances publiques, 

illustrée par la hausse du déficit public de 35,7 % en glissement annuel sur les 3 premiers mois 

de 2016, à 1,4 milliard de dollars. Une situation provoquée par la hausse des dépenses publiques 

(+23,1 % à 3,9 milliards de dollars) et le ralentissement de la croissance des recettes de l'État 

(+16,7 % à 2,4 milliards de dollars) au premier trimestre. La dette publique a, elle, atteint 71,5 

milliards de dollars à fin mai (+3 % en un an). 

Le rapport salue par ailleurs le « niveau élevé » des avoirs extérieurs de la Banque du Liban, à 

36,3 milliards de dollars fin juin, malgré une baisse de 815 millions de dollars depuis décembre 

dernier en raison des « incertitudes au niveau local. » Ces réserves couvrent désormais 68,1 % 

de la masse monétaire en livres en juin contre 71,1 % fin décembre 2015. 

L'activité du secteur bancaire au premier semestre a pour sa part été marquée par un 

ralentissement de la croissance des dépôts, qui ont augmenté de 3,1 milliards de dollars (+ 2 %) 

au premier semestre, contre une moyenne de 4,6 milliards de dollars à la même période des 5 

dernières années. En revanche, les crédits ont augmenté de 1,7 milliard de dollars (+3,1 %), 

contre une hausse de 843 millions de dollars (+1,7 %) au premier semestre 2015. 
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Les marchés de capitaux ont par contre été marqués par « une baisse des prix des actions 

cotées » à la Bourse de Beyrouth (BSE), déplore Bank Audi qui relève une baisse de l'indice 

des prix des actions cotées de 1,5 % à fin juin. Du côté du marché obligataire, le rapport salue 

le maintien de l'appétit des acheteurs locaux pour les titres de dette publique. Il souligne 

néanmoins que l'écart (« spread ») moyen entre les eurobonds et les bons du Trésor américain 

a atteint en juin un plus haut de sept ans (à 480 points), du fait des trajectoires inversées de leur 

rendements respectifs. 

L’Orient Le Jour 

********** 

Summary of Tripoli Port Statistics at June 2016 

Compared with the same period of 2015 

 1st 6 months  
2016 

1st 6 months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  394 310 +84 +27 % 

Total Tonnage handled (tons) 858,084 755,668 +102,416 +14 % 

Total imports (tons) 645,443 637,016 +8,427 +1 % 

Total exports (tons)  212,641 118,652 +93,989 +79 % 

Total Cars handled (cars) 2,417 2,610 -193 -7  % 

Total containers (TEU) 1,353 - +1,353 - 

Total trailers  10,726 4,950 +5,776 +117 % 

Trailers discharged 5,223 2,424 +2,799 +115 % 

Trailers loaded 5,503 2,526 +2,977 +118 % 

Total Port revenues (million) USD 7,781 6,647 +1,134 +17 % 

**********  
استمرار ارتفاع حركة مرفأ طرابلس انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية في النصف االول من 

 2016العام 
مليون  7.7شاحنة و 10.726حاوية نمطية،  1.353سيارة،  2.417طن، ألف  858باخرة،  394

 دوالر واردات مرفئية
حقق مرفأ طرابلس حركة اجمالية جيدة في النصف االول من العام الحالي، مقارنة بتلك التي سجلها 

 في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انسحبت هذه الزيادة  أيضا على مجموع الواردات المرفئية.  

م معابر البرية أماوتوقعت مصادر في مرفأ طرابلس أن تواصل حركة المرفأ نموها مع استمرار إغالق ال
الصادرات والواردات عبر االراضي السورية من والى الدول العربية وتركيا، حيث أصبحت تلك البضائع تشحن 
بحرا بواسطة الحاويات عبر مرفأ بيروت أو العّبارات عبر مرفأ طرابلس. وال بد من االشارة الى أن مرفأ طرابلس 

مستحدث والذي من المنتظر أن يجهز برافعات جسرية متطورة من أصبح يستقبل بواخر الحاويات عبر رصيفه ال
 له.المشغلة ( Gulftainer)قبل شركة 
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 2016و  2015االولى من العامين مقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر الستة 

 ، األرقام التالية:2016و  2015وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل النصف االول من العامين 

 بالمئة. 27باخرة ونسبته  84باخرة، أي بتحسن قدره  310باخرة مقابل  394: بلغ عدد البواخر
طنا  102.416طنا، أي بزيادة قدرها  755.668مقابل طنا  858.084: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

  بالمئة. 14ونسبتها 
طنا في االشهر الستة االولى من العام الحالي، على  858.084وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

 الشكل التالي:

ا ونسبته طن 8.427طنا، أي بارتفاع قدره  637.016طنا مقابل  645.443: بلغ وزنها البضائع المستوردة  
 بالمئة. 1

طنا ونسبتها  93.989طنا، أي بزيادة قدرها  118.652طنا مقابل  212.641: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 بالمئة. 79

 حاوية نمطية. 1.353: بلغ وزنها عدد الحاويات
 .بالمئة 7سيارة ونسبته  193سيارة، أي بانخفاض قدره  2.610سيارة مقابل  2.417: بلغ عدد السيارات

 ارتفاع عدد الشاحنات المحملة بالبضائع خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي
رو من بواخر الرو/ في مرفأ طرابلس كما بينت االحصاءات أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة 

 4.950مقابل  شاحنة خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي، 10.726)عبارات( والمشحونة عليها بلغ 
 بالمئة. 117شاحنة ونسبتها  5.776شاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 شاحنة في االشهر الستة االولى من العام الحالي، كاآلتي:  10.726وتوزع هذا المجموع البالغ  
لصالح تجار لبنانيين مقابل  شاحنة محملة بالبضائع التركية والعربية 5.223: بلغ عددها الشاحنات المفرغة

 بالمئة. 115شاحنة ونسبتها  2.799شاحنة، أي بزيادة قدرها  2.424

شاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار أتراك وعرب مقابل  5.503: بلغ عددها الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 118شاحنة ونسبته  2.977شاحنة، أي بارتفاع قدره   2.526

 الواردات المرفئية في االشهر الستة االولى من العام الحاليارتفاع مجموع 
وأظهرت االحصاءات أيضا أن ارتفاع الوزن االجمالي لحركة المرفأ في االشهر الستة االولى من العام  

مليون  6.647مليون دوالر مقابل  7.781الحالي، انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبتها  1.134ة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها دوالر للفتر 

 ********** 
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 الى مهرجانات الرميلة فرعون التقى سفير لبنان في االرجنتين وتلقى دعوة

استقبل وزير السياحة ميشال فرعون سفير لبنان في االرجنتين انطونيو عنداري الذي بحث معه في 
 .العالقات السياحية بين لبنان واالرجنتين

وقدم السفير عنداري الى الوزير فرعون مشروعين لتوطيد العالقات السياحية، "خصوصا ان هناك جالية 
 ."لبنانية كبيرة

كما استقبل الوزير فرعون رئيسة جمعية مار انطونيوس الرميلة ريتا بولس التي اطلعته على مهرجانات 
 .وطلبت منه رعايتها وحضورها في اواخر آب الحالي 2016الرميلة لصيف 

*********** 
Hakim reçoit l’ambassadeur du Brésil 

Le ministre de l'Economie et du Commerce, Alain Hakim, s'est entretenu vendredi avec 

l'ambassadeur du Liban au Brésil, Georges Kadiri, de la situation gouvernementale et des 

relations bilatérales entre les deux pays.  

Les deux hommes ont surtout discuté des échanges économiques et de la conférence des 

émigrés qui aura lieu novembre prochain. 

Agence Nationale d’Information. 

********** 

Summary of Lebanese International Trade Exchange in June 2016  

compared with May 2016 
+/-  % +/- (USD 

million) 

May 2016  

(USD million) 

June  2016 

(USD million) 

subject 

-6  % -96 million 1629 1533 Total import 

+16 % +37 million 237 274 Total export 

-10  % -133 million 1392 1259 Total deficit 

********** 
Lebanon Trade deficit down to USD 1259 million in June 2016 

 مليون دوالر  274مليون دوالر وارتفاع فاتورة التصدير الى  1533انخفاض فاتورة االستيراد الى 
 2016مليون دوالر في حزيران )يونيو(  1259وتراجع عجز الميزان التجاري الى 

أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل شهر  
يران )يونيو( الماضي، جاءت أدنى مما كانت عليه في شهر أيار )مايو( المنصرم. في حين ارتفعت فاتورة حز 

 التصدير. كما أظهرت أن انخفاض فاتورة االستيراد أدى الى تراجع عجز الميزان التجاري.

 2016تراجع فاتورة االستيراد في حزيران 
 1629مليون دوالر في حزيران الماضي، مقابل  1533فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  96مليون دوالر في ايار المنصرم، أي بتراجع قدره 
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 التصديروارتفاع فاتورة 

مليون دوالر في أيار  237مليون دوالر مقابل  274بينما ارتفعت قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى  
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  37المنصرم، أي بنمو قدره 

 انخفاض عجز الميزان التجاري
 1259الميزان التجاري فبلغ انخفاض عجز وأدى التراجع بقيمة فاتورة االستيراد في حزيران الماضي، الى  

 بالمئة. 10مليون  دوالر ونسبته  133مليون دوالر في أيار المنصرم، أي بتراجع قدره  1392مليون دوالر مقابل 
 2016الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في حزيران 

ي، بنان في حزيران الماضوأفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتربع على المرتبة االولى بالتصدير الى ل -
 8مليون دوالر في أيار المنصرم، أي بانخفاض قدره  182مليون دوالر مقابل  174بتصديرها سلعا بـ

 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته 
مليون  129مليون دوالر مقابل  120بينما تقدمت ايطاليا من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية بتصديرها بـ -

 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  9اجع قدره دوالر، أي بتر 

 2مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  107مليون دوالر مقابل  105في حين احتلت المانيا المرتبة الثالثة بـ -
       بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته 

 2016افريقيا الجنوبية ما تزال االولى باالستيراد من لبنان في حزيران 
مليون دوالر  81الجنوبية بالمرتبة االولى باستيرادها من لبنان في حزيران الماضي بـواحتفظت افريقيا  -

 بالمئة. 125مليون دوالر ونسبته  45مليون دوالر في أيار المنصرم، أي بارتفاع قدره  36مقابل 

ون دوالر، ملي 21مليون دوالر مقابل  22بينما تقدمت السعودية من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 5أي بارتفاع قدره  مليون دوالر ونسبته 

مليون  25مليون دوالر مقابل  20وتراجعت االمارات العربية المتحدة من المرتبة الثانية الى الثالثة بـ -
 بالمئة.  20ماليين دوالر ونسبته  5دوالر، أي بانخفاض قدره 

 2016مرفأ بيروت في حزيران  بالمئة من فاتورة االستيراد االجمالية تمت عبر 72
من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ 

بالمئة من  72مليون دوالر أي ما نسبته  1110بيروت في حزيران الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 
 1233مليون دوالر، مقابل  1533مرافئ والبوابات والبالغة القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة ال

بالمئة من  76مليون دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في أيار المنصرم، أي ما نسبته 
مليون دوالر ونسبته  123مليون دوالر أي بتراجع قدره  1629القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة 

    بالمئة. 10
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بالمئة، مقابل  21مليون دوالر أي ما نسبته  322كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -

 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  25بالمئة، أي بارتفاع قدره  18مليون دوالر، أي ما نسبته  297

مليون   78بالمئة مقابل  4مليون دوالر، أي ما نسبته  69وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  9بالمئة، أي بانخفاض قدره  5دوالر، أي ما نسبته 

 2016ير االجمالية تمت عبر مرفأ بيروت في حزيران بالمئة من فاتورة التصد 46
مليون  128وحقق مطار رفيق الحريري مفاجأة كبيرة باحتالله ألول مرة المرتبة االولى بتسجيله تصدير  -

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير عبر كافة  47دوالر في حزيران الماضي، أي ما نسبته 
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مطار  86مليون دوالر، مقابل  274المرافئ والبوابات البالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  36رفيق الحريري في أيار الماضي، أي ما نسبته 
 بالمئة. 49مليون دوالر ونسبته  42ر، أي بارتفاع كبير قدره مليون دوال  237

 43مليون دوالر، أي ما نسبته  118ألول مرة الى المرتبة الثانية بتصديره بـمرفأ بيروت و بينما تراجع  -
ماليين دوالر ونسبته  3بالمئة، أي بانخفاض قدره  51مليون دوالر أي ما نسبته  121بالمئة مقابل 

 بالمئة. 2

مليون دوالر  16بالمئة، مقابل  5مليون دوالر أي ما نسبته  13واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 19ماليين دوالر ونسبته  3بالمئة، أي بتراجع قدره  7أي ما نسبته 

ية عبر بر وتجدر االشارة أخيرا الى أن ارتفاع الحركة عبر مرفأي بيروت وطرابلس يعود الى إغالق المعابر ال
االراضي السورية أمام الواردات والصادرات من والى الدول العربية وتركيا، بسبب وقوعها بأيدي المسلحين 

 السوريين.
********** 

 2016سيارة جديدة بيعت في النصف االول من العام  19749
السيارات السياحية أظهر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن عدد  

سيارة للفترة ذاتها من  19172سيارة مقابل  19749والتجارية المباعة في النصف االول من العام الحالي بلغ 
 بالمئة. 3.01سيارة سياحية وتجارية ونسبته  577العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

 لتالي:سيارة سياحية وتجارية على الشكل ا 19749وتوزع هذا المجموع البالغ  
 2.20سيارة ونسبته  397سيارة، أي بارتفاع  18047سيارة مقابل  18444: بلغ عددها السيارات السياحية

 بالمئة.
 16سيارة تجارية ونسبتها  180سيارة، أي بزيادة قدرها  1125سيارة مقابل  1305: بلغت السيارات التجارية

 بالمئة.
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بالمئة، من  37.22سيارة أي ما نسبته  6865وبلغ عدد السيارات السياحية اليابانية الجديدة المباعة  

 الجنوبية الجديدةسيارة، في حين بلغ عدد السيارات الكورية  18444مجموع السيارات السياحية المباعة والبالغة 
بالمئة. واحتلت السيارات االوروبية المرتبة الثالثة بحصة بلغت  35.62سيارة سياحية أي ما نسبته  6570
 بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة. 20.43سيارة ما نسبته  3768

“KIA”  2016الكورية الجنوبة ما تزال االكثر مبيعا خالل النصف االول من العام 
الكورية الجنوبية الجديدة ما تزال االكثر مبيعا في لبنان في النصف  ”KIA“كما أظهر البيان أن سيارة  

سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي  3471سيارة مقابل  3629االول من العام الحالي، فبلغ مجموعها 
نوبية أيضا المرتبة جالكورية ال ”Hyundai“بالمئة. كما احتلت سيارة  4.55سيارة ونسبته  158بارتفاع قدره 

بالمئة. وكانت المرتبة  1.09سيارة ونسبته  32سيارة، أي بانخفاض قدره  2942سيارة مقابل  2910الثانية بـ
 542سيارة، أي بانخفاض قدره  3113سيارة مقابل  2571اليابانية بـ ”Toyota“الثالثة من نصيب سيارة 

سيارة مقابل  1876اليابانية أيضا في المرتبة الرابعة بـ ”Nissan“سيارة  بالمئة. وحلت 17.41سيارة ونسبته 
 بالمئة. 0.79سيارة ونسبته  15سيارة أي بتراجع قدره  1891

بالمئة من السيارات السياحية الجديدة المباعة في لبنان هي من فئة السيارات  90ويذكر أن أكثر من  
 دوالر أميركي وتستهلك الحد االدنى من الوقود.ألف  15الصغيرة التي ال يتجاوز ثمنها الـ

********* 
SGS consortium wins mécanique tender-Ten-year contract valued at $440 million 

A consortium of Société Générale de Surveillance and Autospect has won an international 

tender for the establishment, operation, and transfer of eight new vehicle inspection 

‘mécanique’ centers.  

The centers will be located in Kuweikhat-Akkar, Tripoli, Jbeil, Shouf, Nabatieh, Tyr, 

Rashaya, and Baalbek. The new operator will also be in charge of the present centers, which 

are located in Hadat, Zahlé, Majdlaya, and Ghaziyeh. 

The value of the contract is $44 million per year. The contract term is for ten years, bringing 

the total to $440 million. “This consortium offered the least price after competing with 

another consortium led by the Doumit company,” Jean Ellieh, Director General of the Public 

Procurement Administration-Tenders Department said. 

Five other consortia participated in the tender. They were led by Danash, Bureau Veritas, 

Applus, and Saudi Fal. The latter is the previous operator of the inspection centers. 

Ellieh said: “Bureau Veritas was the first to be excluded during the administrative assessment 

phase because more than a third of its shares are not Lebanese.” Saudi Fal, Danash, and 

Applus were rejected in the technical assessment phase because experts judged they did not 

meet the minimum conditions. Doumit’s tender offer was $44.6 million 
Businessnews.com 

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

Total vessels 167 186 -19 -10  % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 776 774 +2 +1  % 

Total  imports (tons) thousand 695 686 +9 +1  % 

Total  exports (tons) thousand 81 88 -7 -8 % 

Total Containers handled (TEU) 97,024 101,113 -4,089 -4 % 

Total Containers imported for local markets 

(TEU) 

35,809 37,713 -1,904 -5 % 

Total Containers exported with Lebanese 

cargoes (TEU) 

7,778 7,699 +79 +1 % 

Total Transshipment containers (TEU)  19,845 24,849 -5,004 -20 % 

Total Cars handled (cars) 7,342 10,175 -2,833 -28  % 

Total Cars Imported (cars)  6,270 8,945 -2,675 -30 % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 1,072 1,230 -158 -13 % 

Total Port revenues (USD) (million)  21,059 21,224 -165 

thousand 

-1 % 

Total harbor master revenues (USD) 

(thousand) 

358 359 -1 -1  % 

Total states revenues out of Beirut Port (USD) 

(million) 

21,417  21,583  -166 

thousand 

-1 % 

*********  

حركة مرفأ بيروت االجمالية ومجموع وارداته المرفئية ورئاسة الميناء في حزيران )يونيو( الماضي أدنى من 
 أيار )مايو( المنصرم

بيروت سجل حركة اجمالية في شهر حزيران )يونيو( الماضي، أدنى مما بينت االحصاءات أن مرفأ  
كانت عليه في شهر أيار )مايو( المنصرم. كما أظهرت أن هذا التراجع انعكس سلبا على مجموع الواردات 

 المرفئية ورئاسة الميناء.
 2016مقارنة بحركة مرفأ بيروت في أيار وحزيران 

بيروت االجمالية خالل شهري أيار وحزيران من العام الحالي، االرقام فقد أظهرت المقارنة بحركة مرفأ 
 التالية:

 10باخرة ونسبته  19باخرة في أيار المنصرم، أي بانخفاض قدره  186باخرة مقابل  167: بلغ عدد البواخر
 بالمئة.

لفي طن ونسبته ألف طن، أي بارتفاع قدره أ 774ألف طن مقابل  776: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 1حوالي 
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 ألف طن، كاآلتي: 776وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

ألف طن، أي بتحسن صغير  686ألف طن مقابل  695: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 1آالف طن ونسبته  9قدره 

 8أطنان ونسبته  7ألف طن، أي بتراجع قدره  88ألف طن مقابل  81: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة.

 2016تراجع مجموع الحاويات في حزيران 
موعها فبلغ مج ،عما كانت عليه في أيار المنصرم وسجلت حركة الحاويات في حزيران الماضي انخفاضا 
حاوية نمطية  4.089حاوية في أيار المنصرم، أي بتراجع قدره  101.113حاوية نمطية مقابل  97.024
 بالمئة. 4ونسبته 
 حاوية نمطية في حزيران الماضي، كاآلتي: 97.024وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية  4.170حاوية، أي بانخفاض قدره  51.590وية نمطية مقابل حا 47.420: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 8نمطية ونسبته حوالي 

 755حاوية، أي بتراجع قدره  48.471حاوية مقابل  47.716: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بزيادة قدرها  1.052حاوية نمطية مقابل  1.888: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 79حاوية نمطية ونسبتها  836

 ؟ 2016كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في حزيران 
 حاوية نمطية كاآلتي: 47.420وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في حزيران الماضي والبالغة 

حاوية في أيار  37.713حاوية نمطية مقابل  35.809: بلغت المحلي الحاويات المستوردة برسم االستهالك
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  1.904المنصرم، أي بتراجع قدره 

حاوية  1.301حاوية، أي بانخفاض قدره  2.090حاوية نمطية مقابل  789: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 62نمطية ونسبته 

حاوية، أي بتراجع  11.787حاوية نمطية مقابل 10.822: بلغ مجموعها برسم المسافنةالحاويات المستوردة 
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  965قدره 

 ؟ 2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في حزيران 
حاوية نمطية،  47.716وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في حزيران الماضي والبالغة 

 كاآلتي:
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حاوية، أي بزيادة قدرها  7.699حاوية نمطية مقابل  7.778: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 1ونسبتها حاوية نمطية  79
  30.915 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  3.205حاوية، أي بارتفاع قدره  27.710حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي بانخفاض  13.062نمطية مقابل  حاوية 9.023: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 31حاوية نمطية ونسبته  4.039قدره 
 2016تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة في حزيران 

حاوية نمطية  19.845وسجل مجموع الحاويات برسم المسافنة انخفاضا في حزيران الماضي، فبلغ  
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  5.004جع قدره حاوية في أيار المنصرم، أي بترا 24.849مقابل 

 انخفاض بحركة السيارات في حزيران الماضي
 7.342وسجلت حركة السيارات التي تعامل معها مرفأ بيروت في حزيران الماضي تراجعا فبلغ عددها  

 ئة.بالم 28سيارة ونسبته  2.833سيارة في أيار المنصرم، أي بانخفاض قدره  10.175سيارة مقابل 
 سيارة في حزيران الماضي، كاآلتي: 7.342وتوزع هذا المجموع البالغ  

 30سيارة ونسبته  2.675سيارة، أي بتراجع قدره  8.945سيارة مقابل  6.270: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة.

يارة س 158سيارة، أي بانخفاض قدره  1.230سيارة مقابل  1.072: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
         بالمئة. 13ونسبته 

 2016وانخفاض مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في حزيران 

 21.583مليون دوالر في حزيران الماضي، مقابل  21.417وبلغ مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء  
 بالمئة. 1ألف  دوالر ونسبته  166مليون دوالر في أيار المنصرم، أي بانخفاض قدره 

 مليون دوالر في حزيران الماضي، كاآلتي: 21.417وتوزع هذا المجموع البالغ  

ألف دوالر  165مليون دوالر، أي بتراجع قدره  21.224مليون دوالر مقابل  21.059: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 1ونسبته 

 1أي بانخفاض قدره ألف دوالر ونسبته  ألف دوالر، 359ألف دوالر مقابل  358: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة.

********** 
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 أول سفينة شحن سورية حكومية في المرافئ الروسية

قال وزير النقل السوري علي حمود، أن أول سفينة شحن حكومية سورية محملة بالبضائع والسلع  
السورية توجهت من مرفأ الالذقية الى مرافئ روسية، بعد توقف استمر سنوات. وأوضح أن سفينة الشحن 

“Finikia”  ينة انطالق السفستعود من روسيا محملة بالبضائع والسلع الروسية الى سورية. وأضاف حمود "أن
خطوة مهمة ستعزز زيادة أعداد السفن مستقبال، ودعم العالقات واالتفاقات مع الدول الصديقة بما يعود بالفائدة 

 وااليرادات على سوريا".
ة سمن جهة ثانية، قال الوزير حمود أن ايرادات الشركة العامة لمرفأ الالذقية بلغت خالل االشهر الخم 

. فيما تجاوز عدد الحاويات المحملة بالبضائع التي وصلت مليارات ليرة سورية 8.5لي نحو حااالولى من العام ال
 مليون طن. 1.202حاوية نمطية بأكثر من  107058الى المرفأ 

********** 
 مشروع عربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن

ل والداخلية في الدول العربية، الصيغة النهائية أعدت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العد 
لمشروع "البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح" تمهيدا لرفعه الى مجلس وزراء العدل 
والداخلية العرب للنظر في اعتماده. وأعلن الدكتور عالء حسين التميمي مدير ادارة الشؤون القانونية مسؤول 

نية لمجلس وزراء العدل العرب، أن اجتماع اللجنة المشتركة لممثلي وزارات العدل والداخلية العربي االمانة الف
عقد برئاسة الدكتور أماني سعد البغدادي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في مصر، وأن االجتماع انتهى من 

المسلح والذي يهدف الى تعزيز  مراجعة مواد مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو
التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح، بالنظر الى نتائجهما الخطيرة 
والمدمرة على االشخاص واالموال والممتلكات، فضال عن كونهما يشكالن تهديدا لسالمة المالحة البحرية وأمن 

مشروع البروتوكول أخذ في االعتبار اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار  المجتمع الدولي. وأوضح التميمي أن
 ، وتعديالتها...1988، واتفاقية قمع االعمال غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية لعام 1982لعام 

********** 
 مليار درهم 497.2تجارة المناطق الحرة في االمارات: 

دير ادارة الترويج التجاري واالستثمار بوزارة االقتصاد في االمارات قال محمد ناصر حمدان الزعابي م 
مليار دوالر.  136مليار درهم أي حوالي  497.2العربي المتحدة، أن حجم تجارة المناطق الحرة في االمارات بلغ 

مساهمة ، بنسبة 2015وجاءت الصين في صدارة الدول من حيث واردات المناطق الحرة االماراتية خالل العام 
 بالمئة من إجمالي واردات المناطق الحرة بالدولة، تلتها فييتنام في المرتبة الثانية، ثم الواليات  28.9بلغت نحو 
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منطقة باختالف تخصصاتها  40الهند ثم كوريا. وتابع الزعابي أن امتالك الدولة لنحو  المتحدة االميركية، ثم

بالمئة من االجمالي للمناطق الحرة في الدول العربية  25من مناطق خدمية وتجارية وأخرى شاملة بما يمثل 
 جعل منها االولى إقليميا في عدد المناطق الحرة.

نظمته ادارة الترويج التجاري واالستثمار بوزارة االقتصاد بمقر  وجاء تصريح الزعابي في اللقاء الذي 
 الوزارة في أبو ظبي بحضور ممثلين عن عدد من المناطق الحرة بالدولة.

********** 
 2016ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني في النصف االول من العام 

الردني في النصف االول من العام الحالي، زيادة عما سجلت حركة الحاويات التي تداولها مرفأ العقبة ا 
كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين انخفض الوزن االجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة، 

حاوية  26.852حاوية، أي بارتفاع قدره  366.545حاوية نمطية مقابل  393.397فبلغ عدد الحاويات 
لمئة. بينما تراجع الوزن االجمالي للبضائع التي تعامل معها في النصف االول من العام با 7.33نمطية ونسبته 
ماليين للفترة عينها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  9.256ماليين طن مقابل  8.442الحالي الى  

 بالمئة. 8.79ألف طن ونسبته  814
 ى الشكل التالي:ماليين طن عل 8.442وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

ألف طن  592ماليين طن، أي بتراجع قدره  6.780ماليين طن مقابل  6.188: بلغ وزنها البضائع الواردة
 بالمئة. 8.73ونسبته 

ألف طن  222مليون طن، أي بانخفاض قدره  2.476مليون طن مقابل  2.254: بلغ وزنها البضائع الصادرة
 بالمئة. 8.96ونسبته 

********** 
Three Iranian shipping companies taken off British Treasury sanctions list 

The British treasury has deleted names of three Iranian companies active in maritime 

transportation from its list of entities entitled to financial sanctions, reported the Tehran Times. 

The Treasury’s Office of financial sanctions published a notice on August 3 saying that to 

updated the treasury’s consolidated list regarding entities listed under Council Regulation (EU) 

imposing financial sanctions against Iran, an asset freeze no longer applies to IRISL Club, 

IRISL Multimodal Transport company and leading Maritime pte ltd. 

The notice reads that listings of these entities have been annulled as a result of judgments of 

the General Court of the European Union.  

On November 9, 2013, a judgement of the General Court of the European Union of September 

16, 2013, in regard to Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) annulled the listings of 

IRISL Club and leading Maritime pte ltd. 

The second judgement on March 9, 2015, upheld the annulment of IRISL Multimodal 

Transport Company. 
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U.S. sanctions barred the IRISL fleet of about 170 vessels from sailing in international waters. 

They also prohibited international shipping companies from calling on Iranian ports.     

 International shipping lines are stepping up port calls to Iran as the country’s massive maritime 

trade sector is emerging from sanctions.    

Marinelink.com  

********** 

 2016شركات سعودية االكثر ربحا في النصف االول من العام  10"البحري" ضمن قائمة أكبر 
سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" أداء قويا خالل النصف االول من العام الحالي  

حققت أرباحا صافية بلغت شركات سعودية مساهمة من حيث صافي االرباح. فقد  10لتنضم الى قائمة أكبر 
 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي. 51مليون رياال بارتفاع نسبته  1.116
وقال المهندس ابراهيم بن عبد الرحمن العمر الرئيس التنفيذي للشركة "بأن النتائج المالية للربع الثاني  

ذلك بسبب ارتفاع اجمالي االيرادات التشغيلية نتيجة من العام الحالي جاءت وبحمد اهلل متفقة مع توقعاتنا، و 
، 2016عدد من ناقالت النفط العمالقة وناقالت البتروكيماويات خالل العام  ملتوسع اسطولها بعد شراء وتسل

 الى جانب االرتفاع في متوسط االسعار في قطاع نقل النفط الخام...".
********** 

“Hapag Lloyd”  و“UASC” توقعان اتفاقية االندماج بينهما 
االلمانية اتفاقية  ”Hapag Lloyd“ شركةو  ”UASC“المالحة العربية المتحدة  وقعت كل من شركتي

وسيكون عليهما الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والتعاقدية المعنية في العالم قبل إتمام  ،الدمج بينهما
 الصفقة.
 ”Hapag Lloyd“و  ”UASC“الرئيسيون في كل من  المساهمون وبموجب اتفاقية الدمج يلتزم 
أشهر  6مليون دوالر من خالل إصدار أسهم جديدة تتم خالل  400برنامج لزيادة رأس المال بمقدار البدعم 

بالمئة من راسمال الشركة الجديدة على أن تكون  76من إتمام الصفقة. كما ستبقى الشركة االلمانية مالكة لـ
“UASC” بالمئة الباقية. 24مالكة لألسهم الـ 
الجديدة ومقرها مدينة هامبورغ االلمانية ضمن  ”Hapag Lloyd“مج ستكون شركة دوبنتيجة هذا ال 

مليون  1.6سفينة تبلغ قدرتها االستيعابية  237شركات شحن بحري في العالم، وسيتألف اسطولها من  5أكبر 
 12ماليين حاوية نمطية سنويا ومجموع ايراداتها الى  10لى حوالي رتفع مجموع ما تنقله ايحاوية نمطية، وس
 مليار دوالر سنويا.

********** 
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 2016الكويتية في الربع الثاني من العام  ”Agility“ارتفاع أرباح 

الكويتية الناشطة في ميدان الشحن والخدمات اللوجستية، أنها حققت نتائج  ”Agility“أعلنت شركة  
جيدة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في الربع ذاته من العام الماضي، فقد بلغت 

بالمئة. وأوضح نائب رئيس مجلس  11مليون دوالر أميركي( بزيادة  49.6ينار )مليون د 15أرباحها الصافية 
االدارة والرئيس التنفيذي للشركة طارق سلمان "لقد بدأنا هذه السنة بشكل ايجابي وحافظنا على هذا النجاح 

ات بالرغم من التحديات التي تواجه سوق خدمات الشحن، وقد تمكنا من تحقيق المكاسب في قطاع الخدم
اللوجستية العالمية المتكاملة، وذلك ألننا استطعنا إيجاد السبل الالزمة لرفع كفاءتنا وتحسين إنتاجيتنا وتعزيز 

 نشاطنا المالي...".
********** 

 2016ارتفاع حركة مرفأ جده االسالمي في النصف االول من العام 
السعودية، أن مرفأ جده االسالمي سجل بينت االحصاءات التي نشرتها المؤسسة العامة للموانئ في  

حركة اجمالية في النصف االول من العام الحالي أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد 
مليون طن، أي بارتفاع قدره  27.337مليون طن مقابل  27.936بلغ الوزن االجمالي للبضائع التي تداولها 

 مئة.بال 2.19ألف طن ونسبته  599
 مليون طن في النصف االول من العام الحالي كاآلتي:  27.936وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

ألف  177مليون طن، أي بزيادة قدرها  19.199مليون طن مقابل  19.376: بلغ وزنها البضائع المفرغة
 بالمئة. 0.92طن ونسبتها 

ألف طن  422ماليين طن، أي بتحسن قدره  8.138ل ماليين طن مقاب 8.560: بلغ وزنها البضائع المشحونة
 بالمئة. 5.19ونسبته 
حاوية للنصف االول  2.103.797حاوية نمطية مقابل  2.173.659كما ارتفع عدد الحاويات الى  

بالمئة، وتوزع هذا المجموع  3.32حاوية نمطية ونسبتها  69.862، أي بزيادة قدرها 2015ذاته من العام 
 كاآلتي:

حاوية، أي بارتفاع قدره  1.092.962حاوية نمطية مقابل  1.101.898: بلغ عددها الحاويات المفرغة
 بالمئة. 0.82حاوية نمطية ونسبته  8.936

حاوية، أي بزيادة قدرها  1.010.835حاوية نمطية مقابل  1.071.761: بلغ عددها الحاويات المشحونة
 بالمئة. 6.03حاوية نمطية ونسبتها  60.926

********** 
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 بالمئة حصة موانئ دبي العالمية من إجمالي حركة شحن الحاويات في العالم 9

أن الشركة تسعى  ”DP World“أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة شركة موانئ دبي العالمية  
، بهدف استيعاب النمو 2017مليون حاوية نمطية خالل العام  19.5الى زيادة طاقة ميناء جبل علي الى 

 لي.بالمئة خالل النصف االول من العام الحا 90مشيرا الى أن نسب إشغال الميناء وصلت الى 
 Drewry Shipping“وأشار بن سليم الى أن حصة شركة موانئ دبي العالمية بحسب مؤسسة  

Consultants ltd.”  بالمئة من مجمل حجم  9المتخصصة في استشارات دراسات الشحن البحري تصل الى
االقتصادات  واجهالسوق العالمي، مشيرا الى أن سياسة الشركة التوسيعية مستمرة على الرغم من التحديات التي ت

 20العالمية. وأوضح أن مساهمة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي في الناتج المحلي االجمالي يصل الى نحو 
 بالمئة، االمر الذي يظهر مدى االهمية التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في اقتصاد االمارة.

بلد في القارات  40محطة حاويات في  77ويذكر أن موانئ دبي العالمية تشرف على تشغيل وادارة  
 .2015مليون حاوية نمطية في العام  61.7الست والتي تداولت 

********** 
 2015المرافئ االوروبية الخمسة عشر االولى في العام تغييرات بأسماء 

، تراجعا بحركة 2015سجلت المرافئ االوروبية التي احتلت المراتب الخمسة عشر  االولى في العام  
. فقد بلغ مجموع الحاويات في تلك المرافئ 2014لحاويات التي تعاملت معها عما كانت عليه في العام ا

مليون حاوية نمطية  1.117مليون حاوية، أي بانخفاض قدره  69.840مليون حاوية نمطية مقابل  68.723
 بالمئة. 1.6ونسبته 
 Portبية المتخصصة بالمرافئ )وأفادت االحصاءات الصادرة عن المؤسسة االقتصادية االورو  

Economics أن المراتب الخمسة عشر االولى شهدت تغييرات بأسماء المرافئ االوروبية التي احتلتها في )
مليون حاوية نمطية  12.234الهولندي بالمرتبة االولى بتداوله  Rotterdam. فقد احتفظ مرفأ 2015العام 

 . 2014عن العام  المئةب 0.5، بانخفاض طفيف نسبته 2015في العام 
البلجيكي زيادة جيدة مكنته من التقدم من المرتبة الثالثة الى الثانية  Antwerpفي حين سجل مرفأ 

 بالمئة. 7.5ماليين حاوية نمطية، بارتفاع كبير نسبته  9.653بتعامله مع 
ماليين حاوية نمطية  8.820االلماني من المرتبة الثانية الى الثالثة بـ Hamburgبينما تراجع مرفأ 

 بالمئة. 9.3بانخفاض كبير نسبته 
ماليين حاوية نمطية بانخفاض  5.546بالمرتبة الرابعة بـااللماني أيضا  Bremenhavenواحتفظ مرفأ 

 بالمئة. 4.3
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ماليين  4615ة بـساالسباني تقدما بانتقاله من المرتبة السادسة الى الخام Valenciaوحقق مرفأ 

 بالمئة. 3.9حاوية نمطية، بارتفاع 
ماليين  4.511الى السادسة بـمن المرتبة الخامسة االسباني أيضا  Algecirasبينما تراجع مرفأ 
 بالمئة. 1حاوية نمطية بانخفاض 

أن المرافئ االوروبية التي احتلت المراتب الخمسة عشر االولى، الى  ”Port Economics“وأشارت 
على  حوالي تسع سنوات، فتمكنت بعد مرور 2007مليون حاوية نمطية في العام  61.305كانت تعاملت مع 

 بالمئة. 12.1ماليين حاوية نمطية ونسبتها  7.418وية نمطية أي بزيادة قدرها مليون حا 68.723تداول 
وننشر في ما يلي جدول مقارنة بالمراتب الخمسة عشر التي احتلتها المرافئ االوروبية خالل العامين 

 : 2015و  2014
Top 15 containers Ports in Europe in 2015 

Growth  

2014/2015 

2015  

Million (TEU) 

Port Rank 

2014 2015 

-0.5 % 12,234 Rotterdam – Holland 1 1 

+7.5 % 9,653 Antwerp – Belgium 3 2 

-9.3 % 8,820 Hamburg – Germany 2 3 

-4.3 % 5,546 Bremenhaven – Germany 4 4 

+3.9 % 4,615 Valencia - Spain 6 5 

-1 % 4,511 Algeciras – Spain 5 6 

-2.2 % 3,984 Felixstowe – England 7 7 

-8.3 % 3,287 Piraeus – Greece 8 8 

+8.1 % 3,100 Marsaxclock – Malta 10 9 

+0.2 % 2,560 Le Havre – France 11 10 

-14.1 % 2,550 Gioia Taura – Italy 9 11 

+3.2 % 2,243 Genoa – Italy 12 12 

+11.2 % 2,108 Southampton – England 14 13 

+3.2 % 1,953 Barcelona – Spain 15 14 

-23.8 % 1,559 Zeebrugge – Belgium 13 15 

-1.6 % 68,723 Total TEU (million)   

********** 

Panama Canal Authority: 55 vessels through new locks in first month 

The expanded Panama Canal’s new neopanamax locks recorded a total of 55 vessel transits in 

the first month since their June 26 inauguration. 

Of the 55 vessels to use the new locks, there were 29 containerships, 22 LPG tankers, two car 

carriers, and two LNG carriers, according to the Panama Canal Authority. 

As of August 2, the ACP said the number of neopanamax ships through grew to 69, with 40 

containerships, 24 LPG tankers, as well as the two LNG and vehicle carriers. The ACP added 

that so for it has received 250 reservations and counting for the Expanded Canal, including 

seven cruise ship reservations. 
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“We are very pleased with the first month of operations at the Expanded Canal since the 

Inauguration,” said Panama Canal Administrator and CEO Jorge L. Quijano.  

In a statement last week, Quijano clarified that to date there has been only one official 

incident in the new locks, despite reports to the contrary. The incident occurred July 21 when 

a 8,500 TEU containership belonging to China COSCO Shipping made contact with one of 

the walls at Agua Clara Locks, causing a gash in the ship’s hull. The incident did not 

interrupt traffic through the lock or the Canal, and the ACP added that it has not received a 

claim related to the incident. 

In Tuesday’s statement however, the ACP insisted that operational testing and training 

remains a priority, saying that to date more than 50 trial lockages have taken place in the 

Agua Clara Locks with the Panama Canal-chartered Neopanamax dry bulker, MV 

“BAROQUE”, since testing began in June. 

The ACP further noted that milestone transits so far include the inaugural transit by the 

containership “COSCO Shipping Panama”, the first liquefied petroleum gas (LPG) carrier on 

June 27, the first transit of a vehicle carrier on July 6, and the first LNG carrier to ever sail 

through the Panama Canal on July 25.  

“The third set of locks is Panama’s response to the needs of an increasingly demanding 

maritime industry, and symbolizes the new paradigm of sustainable growth,” the ACP 

quoted Quijano as saying.  

Gcaptain.com 

********** 

 الحالي تراجع عدد البواخر المتعاقد على بنائها في النصف االول من العام
انسحب تراجع حركة التجارة البحرية العالمية واالنخفاض الدراماتيكي ألجور النقل البحري على طلب  

بناء السفن الناقلة للحاويات في النصف االول من العام الحالي. فقد أظهر بيان صادر عن النشرة البريطانية 
“Clarksons”  المتخصصة بشؤون النقل البحري، أن السعة االجمالية للبواخر التي تم التعاقد على بنائها

ألف حاوية نمطية، في حين تجاوزت السعة  75ن العام الحالي، لم تتجاوز الـخالل االشهر الستة االولى م
نمطية. كما أفاد البيان أن مليون حاوية  2.2االجمالية للبواخر التي تم التعاقد على بنائها في العام الماضي 

حاوية نمطية، في حين أن  3.300القسم االكبر من البواخر المتعاقد على بنائها ال تتجاوز سعة الواحدة منها 
 8تخطت سعة الواحدة منها الـ 2010بالمئة من البواخر التي تدفقت الى قطاع النقل البحري منذ العام  80

 آالف حاوية نمطية.
أن تنشط حركة بناء السفن الصغيرة التي تبلغ سعة الواحدة منها أقل من  ”Clarksons“وتوقعت  
ألف  13حاوية نمطية، نظرا للفائض الكبير بعدد البواخر العمالقة التي تتجاوز سعة الواحدة منها الـ 3300

 حاوية نمطية، والذي كان السبب المباشر لالنخفاض الكبير بأجور النقل البحري.
********** 
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 (Idle Vesselsاستمرار ارتفاع عدد البواخر العاطلة عن العمل )

ادة أجور لزيضرورية تقوم شركات المالحة البحرية العالمية باتخاذ كافة االجراءات والتدابير التي تراها  
النقل البحري التي انخفضت الى أدنى مستوى لها منذ نشوب األزمة االقتصادية والمالية العالمية في أواخر العام 

 . فقد عمدت تلك الشركات الى سحب عدد بواخرها من الخدمة في محاولة لرفع أجور الشحن.2008
باخرة من مختلف االحجام فاقت  269العمل الى  وأدى هذا السحب الى ارتفاع عدد البواخر العاطلة عن 

بالمئة من حمولة االسطول التجاري العالمي التي  4.5حاوية نمطية، أي ما نسبته  906.167حمولتها الـ
بحمولة اجمالية باخرة  127بلغ قد مليون حاوية نمطية. وكان عدد البواخر العاطلة عن العمل  20تخطت الـ

ة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبنتيجة هذا السحب سجلت أجور النقل حاوية نمطي 345.916قدرها 
البحري ارتفاعا لكنها ظلت أدنى مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي كانت بدورها أدنى مما 

 .2014كانت عليه في الفترة نفسها من العام 
لحاويات خالل االعوام القليلة الماضية أدى الى إحداث فائض والمعلوم أن تدفق السفن العمالقة الناقلة ل 

خالل بالتوازن بين العرض والطلب، ما انعكس سلبا على أجور النقل البحري.  بحموالت البواخر العاملة وا 
********** 

“Cosco Shipping” الصينية تستحوذ على كامل أسهم مرفأ بيرايوس اليوناني 
 Hellenic“وصندوق تنمية االصول اليونانية  ”Cosco Shipping“ أكدت شركة المالحة الصينية 

Republic Asset Development Fund (HRADF)”  أن“Cosco”  بالمئة من  67ستستحوذ على
وستصبح  ”Piraeus Port Authority (PPA)“هيئة ميناء بيرايوس الباقية الباقية التي تملكها سهم األ

 المالكة الوحيدة لهذا المرفأ.
لالسراع في تكملة عملية االستحواذ،  ”Cosco“وذكرت بعض المصادر أن هناك عوامل عدة دفعت  
 موقع مرفأ بيرايوس المميز والعالقات الصينية اليونانية الوثيقة.وأهمها 
الى  2010ألف حاوية نمطية في العام  880ويذكر أن معدل االنتاجية في ميناء بيرايوس ارتفع من  
الى  2010في العام  93، كما ارتفع ترتيب المرفأ من المركز 2015اوية نمطية في العام ماليين ح 3.360
 30. وقد صدق البرلمان اليوناني في 2015في ترتيب المرافئ الماية االكبر في العالم في العام  39المركز 

 حزيران )يونيو( المنصرم على اتفاقية االستحواذ بأغلبيته الساحقة.
محطة حاويات  46تشرف على تشغيل وادارة  ”Cosco Shipping Corp“الى أن وتجدر االشارة  
 االولى في العالم. ةرصيفا وهي تحتل إحدى المراتب العشر  190تضم  والتي  في العالم

********** 
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االلمانية في النصف االول من العام  ”Hapag Lloyd”مليون يورو الخسائر الصافية لـ 142.1

2016 
مليار يورو في النصف  142.1االلمانية خسائر صافية بلغت  ”Hapag Lloyd“سجلت مجموعة  

. في 2015مليون يورو في الفترة نفسها من العام  157.2االول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 
 بالمئة. 18.9مليار يورو وبنسبة  3.7حين تراجعت ايراداتها الى 

أن هذه النتائج جاءت مخيبة لآلمال  ”Hapag Lloyd”الرئيس التنفيذي لـ Rolf Habbenوأوضح  
يض لتخف"وعكس ما كنا نتمناه خصوصا أننا اتخذنا تدابير واجراءات تقشفية ومارسنا سياسة شد األحزمة 

خصوصا مع التدهور الكبير  ،قطاع النقل البحرييعاني منها المصاريف لكي نتمكن من تخطي األزمة التي 
نأمل في النصف الثاني من العام الحالي أن ترتفع أجور النقل البحري مع والمتواصل ألجور النقل". وأضاف "

تنعكس ايجابا على نشاط الخطوط قد ( في بلدان عدة في العالم التي high seasonحلول موسم الذروة )
 المالحية العالمية".

 مج معالى أنه في ظل تلك الظروف التنافسية "سنسعى جاهدين إلتمام صفقة الد Habbenواشار  
توفير حوالي عنه ينتج من المتوقع أن ( في أسرع وقت ممكن، ألنه UASCشركة المالحة العربية المتحدة )

 **********                     مليون دوالر سنويا". 400
Russia crisis cost Turkey $1 bln in lost exports in Jan-July 2016 

ANKARA Aug 10 (Reuters) - A diplomatic crisis with Russia cost Turkey $1 billion in lost 

exports in the first 7 months of the year, Turkey's customs minister said on Wednesday, after 

the two countries took big steps this week towards normalising ties. 

Russian President Vladimir Putin and Turkish President Tayyip Erdogan met on Tuesday and 

announced an acceleration in trade and energy ties, renewing relations after Turkey shot down 

a Russian fighter jet near the Syrian border last year. 

Following the downing of the warplane, Moscow imposed sanctions on Turkish exports. 

Customs Minister Bulent Tufenkci made the comment at an appearance in Ankara. 

Reuters.com 

********** 

 2016البلجيكي في النصف االول من العام  Antwerpمليون طن حركة مرفأ  108.3
البلجيكي زيادة بكميات البضائع التي تداولها وعدد الحاويات التي تعامل معها  Antwerpسجل مرفأ  

مليون  108.318في النصف االول من العام الحالي. فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة 
طن ونستها ماليين  3.863ماليين طن للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  104.455طن مقابل 

ماليين حاوية، أي  4.834ماليين حاوية نمطية مقابل  5.047بالمئة. كما ارتفع عدد الحاويات الى  3.70
 بالمئة. 4.41ألف حاوية نمطية ونسبته  213بارتفاع عدده 
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 Ultra Largeزيادة كبيرة بعدد البواخر العمالقة الناقلة للحاويات ) Antwerpوسجل مرفأ  

Container باخرة. 242( التي أمته، فارتفع الى 
********** 

 2016مليون حاوية نمطية حركة مرفأ شنغهاي الصيني حتى آب )أغسطس(  21.16
حاويات جيدة في شهر آب )أغسطس( من العام الحالي، مقارنة مع حقق مرفأ شنغهاي الصيني حركة  

 بالمئة. 5.1مليون حاوية نمطية بزيادة  3.27الشهر ذاته من العام الماضي. فقد تداول 
وقد ساهمت هذه الزيادة في ارتفاع حركة مرفأ شنغهاي خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي  

مليون حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو طفيف  21.14مقابل  مليون حاوية نمطية 21.16الى 
 بالمئة. 1بلغت نسبته أقل من 

، بعد تراجع مرفأ سنغابور 2011والمعلوم أن مرفأ شنغهاي يحتل المرتبة االولى في العالم منذ العام  
مكان مرفأ هونغ  2013لثالثة في العام الصيني الى المرتبة ا Shenzhenالى المرتبة الثانية. بينما تقدم مرفأ 

 كونغ.
********** 

Korea Shipyards’ Backlog At 13-Year Low 
Korea’s top three shipbuilders have reported that order backlogs in July fell to their lowest 

level in 13 years, according to research firm Clarkson Research Services. 

Data from Clarkson suggests combined order backlog for Hyundai Heavy Industries and two 

other Korean firms stood at 23.87 million compensated gross tons, the lowest value since 

November 2003. 

A steady fall in freight rates and tougher competition between operators has led many firms to 

delay or cancel orders and to seek means to extend existing fleet lifetimes. As a result Korea’s 

three largest shipyards reported a combined net loss of US$6.95 billion last year. 

Until recently Korea was one of the largest shipbuilding nations and its shipyards produced 

many of the multipurpose vessels and breakbulk carriers in use. However recent advances by 

Chinese shipbuilders have seen market share eroded. 

Hellenic Shippingnews.com 

********** 
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