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 September  2016- 2016( سبتمبر) أيلول
 Index –الفهرس 

- Summary of Beirut Port statistics at July 2016 compared with the same period of 
2015. 

6/9 

من العام الحالي، انسحب على مجموع االشهر السبعة االولى في االجمالية ارتفاع حركة مرفأ بيروت  -
  الواردات.

 

  عدد البواخر والبضائع المستوردة والمصدرة بحرا.ارتفاع  -

  .الحاوياتازدياد مجموع  -

فاض حركة انخحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية و ارتفاع  -
 المسافنة.الحاويات برسم 

 

  استمرار نمو حركة السيارات. -

  .المرفئية ورئاسة الميناءالواردات ارتفاع الحركة االجمالية انعكس ايجابا على مجموع  -

 9/10 حسن: الدولة غائبة ومقصرة وال تحمي الصناعة الوطنية.الحاج  -

 10 خليل: إقرار الموازنة يعيد االنتظام لمالية الدولة. -

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

10/14 

-Lebanon trade deficit up to USD 9207 million at July 2016.  
   .2016حتى تموز )يوليو(  ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني-
  فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير.نمو  -
  أفريقيا الجنوبية االولى باالستيراد من لبنان.، و الى لبناناالولى بالتصدير الصين ما تزال  -
ة البلدان العشرة االولى المستوردارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان، وانخفاض حصة  -

 منه.
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  عبر مرفأ بيروت. تبالمئة من التصدير تم 50ومن االستيراد  بالمئة 74 -

- 7 months  of 2016. stTop 10 exporting countries to Lebanon in 1  
- 7 months of 2016. stTop 10 importing countries from Lebanon in 1  
 14/15 .أولويات وزارة الزراعة شهيب: تصدير التفاح على رأس -

 15 .فرعون عرض مع علي يعقوب إطالق السياحة الخضراء -

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

15/17 

  .2016من العام خالل االشهر السبعة االولى مرفأ بيروت  ارتفاع حركة الحاويات في -

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

 

  .المتداولة من مجموع الحاوياتبالمئة  27الى حصة حركة المسافنة تراجع  -

  حركة المسافنة.في المنطقة أثرت سلبا على  ةالمتدهور االوضاع  -

 17/18 مصارف لبنان: "المصارف اللبنانية في الخارج صمدت في وجه االحداث االقليمية".جمعية  -

- Customs at Beirut Port seize 405 kg shipment of Captagon. 18 

 18 "رفضا للشغور الرئاسي وتضامنا مع االقتصاد الوطني...".الهيئات االقتصادية تدعو الى االعتصام  -

- Gross Public debt at $ 73.38 billion in July 2016. 18/19 

- Tabourian Group acquires Sannine water. 19 

 20 .2016سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر السبعة االولى من العام  22144-

 20/21 .2016سالمه ثاني أفضل حاكم بنك مركزي في العالم في العام -

- with June 2016.Summary of Beirut Port statistics in July 2016 compared  21/24 
  .2016يو( ل)يو تموز في ومجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء تراجع حركة مرفأ بيروت  -
  حركة البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة. انخفاض -
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  .2016راجع مجموع الحاويات المتداولة في تموز استمرار ت -
المستوردة برسم االستهالك المحلي وحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع انخفاض حركة الحاويات  -

 الحاويات برسم المسافنة.ارتفاع حركة لبنانية و 
 

  .2016ارتفاع عدد السيارات في تموز  -
  الواردات.لحركة االجمالية انسحب على مجموع تراجع ا -
 24 بحث إمكانية فتح خط بحري لشحن السيارات المستعملة بالحاويات الى مرفأ طرابلس. -

 25/26 .2016ماليين طن الوزن االجمالي للبضائع المستوردة والمشحونة عبر مرفأ بيروت حتى تموز  5.170 -

  مصر االولى بالتصدير الى لبنان، واالمارات العربية باالستيراد منه. -

  بالمئة من الوزن االجمالي حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان. 73 -

  بالمئة من الوزن االجمالي حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان. 73 -

- 7 months  of 2016 in  stTop 10 exporting countries to Lebanon via Beirut Port in 1
ton. 

 

- 7 months of 2016  stTop 10 importing countries from Lebanon via Beirut Port in 1
in ton. 

 

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

27/28 

استمرار إقفال المعابر البرية عبر سوريا انعكس ايجابا على حركة مرفأ طرابلس ووارداته المرفئية  -
 .2016حتى تموز )يوليو( 

 

  .منهوالمشحونة في مرفأ طرابلس للشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة رقم كبير لحركة  -

 28 .2016ارتفاع عدد السياح الى لبنان في االشهر السبعة االولى من العام  -

- Summary of Lebanese International Trade Exchange in July 2016. 29/31 

- Lebanon Trade deficit down to USD 1200 million in July 2016 .  

  .2016يو( ل)يو تموز عجز الميزان التجاري في و والتصدير انخفاض فاتورة االستيراد  -

  .باالستيراد منهالى لبنان وأفريقيا الجنوبية بالتصدير الصين االولى  -
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  بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت. 71 -
  .طار رفيق الحريرياتورة التصدير تمت عبر مبالمئة من ف 51 -
تراجع حركة البضائع وارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني خالل االشهر السبعة االولى من العام  -

2016. 
31 

- Dubai Airport to reach 85 million passenger target. 31/32 
 32 .2016تراجع ايرادات قناة السويس في نهاية تموز )يوليو(  -
 32 .2016في االشهر السبعة االولى من العام مليار ليرة سورية ايرادات مرفأ الالذقية  12.5 -
 33 تسريح ألف موظف من العاملين في الخطوط الجوية التونسية. -
 33 .سفينة جديدة تنضم الى اسطول الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري -
 . 2016ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ صالله العماني في النصف االول من العام -
-  

33/34 
 34 .2016ستمرار ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ جده االسالمي في النصف االول من العام ا -
- 0 million for second phase expansion2King Abdullah Port gets US$7. 34/35 
-UASC posts biggest operating loss of any major container line 35 

 36 العالمية أدى الى تأجيل تنفيذ المشروع الجديد لتوسيع مرفأ جبل علي االماراتي.ضعف التجارة البحرية  -
-Cathay Pacific profits plunge amid fierce competition. 36 
-million up from $857 DP World: Cash from operating activities amounted to $905 

million in H1 2015. 

37/38 

- America.-“Maersk” and “MSC” will add vessels on three routes for Asia 38 
 38 .التركية بين اسبانيا وشرق المتوسط ”Arkas”خدمات جديدة لـ -
- “Nile Dutch” ا نحو مرفأ هتوسع نشاط“Matadi” .38 الكونغولي 
- ACP sets maximum draft for Neopanamax Locks. 38/39 
- Evergreen Strengthens Indian Subcontinent Network 39 
- : second new MSC Cruises ship named.“Bellissima” 39 
 39/40 .2016في الربع الثاني من العام  ”CMA CGM“مليون دوالر الخسائر الصافية لمجموعة  109-
 40 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي. 44اتحادات بحرية تهيمن على  3-
 40 ماليين مركبة من أنحاء العالم. 4جنرال موتورز تسحب أكثر من -
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-(Mini Alliance)  كوري جنوبي القتسام خدمات“Hanjin” .40/41 المنهارة 
 41 . 2016االولى من العام  شهر الثمانيةارتفاع حركة مرفأ شنغهاي في اال-
-after the Galaxy Note 7 is recalled.Samsung shares fail    41 
 42 قطارات فرنسية لشركة سكك حديد اميركية.-
 42 أثينا مصمة على تنفيذ مشروع نقل الغاز الروسي الى أوروبا.-
 42 في موسكو. بوتين يفتتح خط مترو جديدا-
 43 ر الحاويات الجديدة.اسعأانخفاض -
 43 .2016مليون دوالر في النصف االول من العام  348الدانمركية الى  ”Maersk“أرباح  تراجع-

 

 
 

باإلمكان االطالع على كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية للمالحة 
 www.icnbeirut.com  في بيروت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/43 
ICN – Newsletter nr. 65 – September 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 

http://www.icnbeirut.com/
http://www.icnbeirut.com/


 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

 

-6- 

 

Summary of Beirut Port Statistics at July 2016 compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 7 months  

2016 

1st 7 months 

2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,210 1,012 +198 +20 % 

Total Tonnage handled (tons)  5,170 million 4,614 million +556 thousand +12 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

4,625 million 4,046 million +579 thousand +14 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

545 568 -23 thousand -4 % 

Total Containers handled (TEU) 670,496 665,145 +5,351 +1 % 

Total containers imported (TEU) 329,764 330,197 -433 -1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

235,165 218,924 +16,241 +7 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

5,518 5,699 -181 -3 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

89,081 105,574 -16,493 -16 % 

Total containers exported  (TEU)  330,047 323,992 +6,055 +2 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

48,676 46,923 +1,753 +4 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

192,660 171,107 +21,553 +13 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

88,711 105,962 -17,251 -16 % 

Total containers transshipment (TEU) 177,792 211,536 -33,744 -16 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

10,685 10,956 -271 -2 % 

Total cars handled (cars) 61,218 58,813 +2,405 +4 % 

Total imported cars (cars) 53,324 50,688 +2,636 +5 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 7,894 8,125 -231 -3 % 

Total port revenues (USD) (million)  139,518 138,838 +680 thousand +1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

3,430 3,420 +10  thousand +1 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

142,948 142,258 +690 thousand +1 % 

**********  
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 ارتفاع حركة مرفأ بيروت االجمالية في االشهر السبعة االولى من العام الحالي

 انسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء
االحصاءات، أن مرفأ بيروت سجل ارتفاعا بحركته االجمالية في االشهر السبعة االولى من العام أفادت 

الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في االشهر ذاتها من العام الماضي. وقد انسحب هذا االرتفاع أيضا على 
 مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.

 2016و  2015االشهر السبعة االولى من العامين مقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل 
 ، الوقائع  التالية:2016و  2015وبينت المقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من العامين    

 بالمئة. 20باخرة ونسبته  198باخرة، أي بارتفاع قدره  1.012باخرة مقابل  1.210: بلغ مجموع البواخر
ألف  556ماليين طن، أي بنمو قدره  4.614ماليين طن مقابل  5.170بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 

 بالمئة. 12طن ونسبته 
 ماليين طن في االشهر السبعة االولى من العام الحالي كاآلتي: 5.170وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        

ماليين طن، أي  4.046ماليين طن مقابل  4.625: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 14ألف طن ونسبته  579بتحسن  قدره 

ألف طن  23ألف طن، أي بانخفاض قدره  568ألف طن مقابل  545: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 4ونسبته 

 2016ارتفاع حركة الحاويات في االشهر السبعة االولى من العام 
فادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من كما أ

 670.496العام الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 
 لمئة.با 1حاوية نمطية ونسبته  5.351حاوية، أي بتحسن قدره  665.145حاوية نمطية مقابل 

 ، كاآلتي:2016حاوية نمطية في االشهر السبعة االولى من العام  670.496وتوزع هذا المجموع البالغ      

 433حاوية، أي بانخفاض قدره  330.197حاوية نمطية مقابل  329.764: بلغ عددها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع  323.992حاوية نمطية مقابل  330.047: بلغت بحرا الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 2حاوية ونسبته  6.055قدره 

حاوية، أي  10.956حاوية نمطية مقابل  10.685: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  271بانخفاض قدره 
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 ؟ 2016كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر السبعة االولى من العام 

 329.764وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، والبالغة  
 حاوية نمطية كاآلتي:

حاوية نمطية مقابل  235.165: سجلت ارتفاعا فبلغ مجموعها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
حاوية نمطية ونسبته حوالي  16.241حاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتحسن قدره  218.924

 بالمئة. 7

حاوية  181حاوية، أي بتراجع قدره  5.699حاوية نمطية مقابل  5.518بلغت : الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 3نمطية ونسبته 

حاوية، أي بانخفاض  105.574حاوية نمطية مقابل  89.081: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  16.493قدره 

 المعاد تصديرها في االشهر السبعة االولى من العام الحالي ؟وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة و 
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر السبعة االولى من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 330.047
اوية، أي بزيادة ح 46.923حاوية نمطية مقابل  48.676: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  1.753جيدة قدرها 
  192.660 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  21.553حاوية، أي بزيادة قدره  171.107حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي بتراجع  105.962حاوية نمطية مقابل  88.711: بلغت المعاد تصديرها برسم المسافنة الحاويات

 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  17.251قدره 

 انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي
نمطية في االشهر السبعة االولى من  حاوية 177.792وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  

حاوية نمطية  33.744حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  211.536العام الحالي، مقابل 
 بالمئة. 16ونسبتها 

 2016ارتفاع حركة السيارات في االشهر السبعة االولى من العام 
امل معها في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، سجل مرفأ بيروت ارتفاعا بحركة السيارات التي تع 

  2.405سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتحسن قدره  58.813سيارة مقابل  61.218فبلغ مجموعها 
 بالمئة. 4سيارة ونسبته 
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 سيارة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي كاآلتي: 61.218وتوزع هذا المجموع البالغ  

سيارة  2.636سيارة، أي بزيادة قدرها  50.688سيارة مقابل   53.324: بلغ مجموعها السيارات المستوردة
 بالمئة. 5ونسبتها 

سيارة  231سيارة، أي بانخفاض قدره  8.125سيارة مقابل  7.894: بلغت تصديرها بحراالسيارات المعاد 
 بالمئة. 3ونسبته حوالي 

 ارتفاع الحركة االجمالية في االشهر السبعة االولى من العام الحالي 
 انسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء

ية في مرفأ بيروت في االشهر السبعة االولى من العام وأظهرت االحصاءات بأن ارتفاع الحركة االجمال 
مليون دوالر مقابل  142.948الحالي، انسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ 

 بالمئة. 1ألف دوالر ونسبتها  690مليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  142.258
 ، كاآلتي:2016مليون دوالر في االشهر السبعة االولى من العام  142.948المجموع البالغ  وتوزع هذا      

 680مليون دوالر أي بارتفاع قدره  138.838مليون دوالر مقابل  139.518: بلغ الواردات المرفئيةمجموع 
 بالمئة. 1ألف دوالر ونسبته 

 10ماليين دوالر، أي بتحسن قدره  3.420مقابل ماليين دوالر  3.430: بلغ واردات رئاسة الميناءمجموع 
 **********  بالمئة. 1آالف دوالر ونسبته 

 الحاج حسن: الدولة غائبة ومقصرة وال تحمي الصناعة الوطنية
أكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن "أن الدولة غائبة ومقصرة في الزراعة والصناعة  

التحتية في كل المناطق... والتقصير في االمن االجتماعي االقتصادي وفرص العمل والسياحة واالقتصاد والبنى 
واألمن بمعناه الحرفي الحقيقي. فاألمن ليس فقط مداهمة أو اعتقال أو سجن ومحاكمة، االمن هو توفير فرص 

رار سياسي". قعمل واقتصاد منتج ومتكامل يعطي الناس حقوقهم واقتصادهم ومنتجاتهم ومعيشتهم، االمن هو است
وسأل الحاج حسن: "هل الدولة تحمي الصناعة في لبنان طوال االعوام العشرين الماضي؟" كل الدول ما تزال 
تحمي اقتصادها وصناعاتها وزراعتها رغم مرور سنوات على إنشاء منظمة التجارة العالمية، كل الدول تطبق 

ه ادية الفاشلة والمسوسة فتحت لبنان على االستيراد وأوصلتاألدمغة االقتصف .الحماية إال هذا البلد الصغير لبنان
. وبعد أن أعطى أمثلة على ما آلت اليه صناعة االلبسة والجلود "الى ما وصل اليه على المستوى االقتصادي

"تسألونني ماذا أفعل فأنت وزير ؟ أقول لكم أنا كوزير صناعة جئت الحاج حسن: واالحذية والمفروشات... قال 
ظرف سياسي أمني واقتصادي ومالي، ورغم ذلك حمينا صناعة االلومنيوم وصناعة الحديد والزيوت ونحن  بأسوأ

 ذاهبون 
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بشكل دقيق كي ال نؤثر على االسعار داخل االسواق، إذ عندما تحمي لحماية صناعات أخرى، ونقوم بدراسات 
 ترتفع بشكل سريع، ونقوم اآلن بحماية عدد كبير من الصناعات". قد عليك أن تنتبه الى أن االسعار

ألقى الحاج حسن كلمته خالل رعايته لحفل افتتاح مصنع "سوماس" للمعكرونة والشعيرية عند مدخل  
 سهل البقاع قضاء بعلبك. بلدة النبي شيت في

********** 
 خليل: إقرار الموازنة يعيد االنتظام لمالية الدولة 

أكد وزير المالية علي حسن خليل "أن إقرار الموازنة ليس خيارا"، وقال "هذا واحد من أبرز التحديات  
 إلقرار الموازنة".إلعادة االنتظام لماليتنا ولتشكيل رؤية تصحيحية لهذه الحكومة. اليوم هناك وجوب 

سنوات على تأسيسه "التفتنا  4وأضاف خليل خالل العشاء الذي أقامه موقع "االقتصاد" بمناسبة مرور  
لإلشكال الناتج عن عدم وجود قطع حساب في السنوات السابقة ووجدنا الصيغة الدستورية القانونية التي تسمح 

بقاء هذا االمر بعهدة االجهزة  القضائية المختصة وهي ديوان المحاسبة الذي مهمته التدقيق بإقرار الموازنة وا 
رسلت كتابا لذا فقد أ ،في حسابات السنوات الماضية". وتابع "التعطيل في المجلس النيابي سيكون له أثره طبعا

ية في دلرئاسة الحكومة لنبدأ مناقشة الموازنة ونعمل على إقرارها ولو بالحد األدنى والمعقول قبل بدء الدورة العا
تشرين االول )أوكتوبر(، االمر الذي يسمح للحكومة الحقا في حال تقاعس المجلس النيابي عن إقرارها حتى 

 ، أن تقّرها بمرسوم".2017كانون الثاني )يناير( 
نتقاص من دور المجلس النيابي، لكن بين وجود موازنة وختم خليل "أعلم أن هذا االمر فيه نوع من اال  

الستقرار المالي واالقتصادي في البلد وبين تجاوز بعض الحساسيات الخاصة بعالقة المؤسسات تعيد بعضا من ا
 مع بعضها بعضا، فأنا مع الموازنة".

********** 
Summary of Lebanese International Trade exchange at July 2016 

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st  7 months  2016 

(USD) (million) 

1st 7 months 2015 

(USD) (million) 

+ / - 

(USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  10841 10308 +533 +5 % 

Total  exports (million)  1634 1771 -137 -8 % 

Trade deficit (million)  9207 8537 +670 +8  % 

********** 
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Lebanon trade deficit up to USD 9207 million at July 2016 

 العام الحاليمليون دوالر في االشهر السبعة االولى من  9207عجز الميزان التجاري اللبناني الى ارتفاع 
 مليون دوالر  1634التصدير الى انخفاض فاتورة مليون دوالر و  10841فاتورة االستيراد الى ارتفاع 
االولى من العام السبعة االستيراد في االشهر  لجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورةأظهرت احصاءات ا 

قد أدى التصدير، و فاتورة بينما تراجعت مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.  كبرالحالي، جاءت أ
 عجز الميزان التجاري.ارتفاع فاتورة االستيراد الى نمو 

 ارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير
االولى  من العام الحالي، مقابل السبعة مليون دوالر في االشهر  10841فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  533قدره بارتفاع مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  10308
مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1771مليون دوالر مقابل   1634تراجعت فاتورة التصدير الى بينما 

 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  137

 8537قابل م   مليون دوالر 9207 فبلغعجز الميزان التجاري نمو فاتورة االستيراد الى ارتفاع دى وأ
   بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  670 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي 

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

مليون دوالر للفترة  1.210مليون دوالر مقابل  1.224االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـالسبعة 
 مئة.بال 1مليون دوالر ونسبته  14قدره بارتفاع نفسها من العام الماضي، أي 

 50 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  779مليون دوالر مقابل   829وظلت ايطاليا في المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 بالمئة.  6 امليون دوالر ونسبته

مليون دوالر مقابل   748بتصديرها بـالثالثة من المرتبة الخامسة الى الواليات المتحدة االميركية تقدمت بينما  -
 بالمئة.  28مليون دوالر ونسبته  164بارتفاع قدره ر، أي مليون دوال  584

مليون دوالر، أي  728مليون دوالر مقابل  657ـالرابعة بالثالثة الى المرتبة تراجعت المانيا من في حين  -
 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  71بانخفاض قدره 

 434مليون دوالر مقابل   544بتصديرها سلعا بـمتقدمة من المرتبة السابعة المرتبة الخامسة واحتلت اليونان  -
 بالمئة.                 25مليون دوالر ونسبته  110قدره بارتفاع مليون دوالر، أي 

 391مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  123مليون دوالر مقابل    514وجاءت المرتبة السادسة لصالح هولندا بـ -
 بالمئة. 318مليون دوالر ونسبته 
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 وافريقيا الجنوبية االولى باالستيراد من لبنان 
تقدمت افريقيا االولى من العام الحالي، فقد السبعة أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر 

مليون دوالر  119مليون دوالر مقابل  307المرتبة االولى باستيرادها سلعا بـالجنوبية من المرتبة الرابعة الى 
 بالمئة. 158مليون دوالر ونسبتها  118للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 بانخفاض قدره مليون دوالر، أي  227مليون دوالر مقابل   165المرتبة الثانية بـبينما تراجعت السعودية الى  -
 بالمئة. 27مليون دوالر ونسبته  62

مليون  183مليون دوالر مقابل  141بـتراجعت االمارات العربية المتحدة من المرتبة الثانية الى الثالثة كما  -
 بالمئة. 23مليون دوالر ونسبته  42دوالر، أي بانخفاض قدره 

مليون دوالر، أي  119مليون دوالر مقابل   100الى الرابعة بـالخامسة المرتبة سوريا من بينما تقدمت  -
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  19بانخفاض قدره 

مليون دوالر، أي  131مليون دوالر مقابل   95في حين تراجع العراق من المرتبة الثالثة الى الخامسة بـ -
 بالمئة. 27ه مليون دوالر ونسبت 36بانخفاض قدره 

مليون دوالر، أي  63مليون دوالر مقابل   57المرتبة السادسة باستيراده سلعا لبنانية بـباالردن احتفظ و  -
 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  6بانخفاض قدره 

 ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر السبعة االولى من العام الحالي
االولى من العام الحالي السبعة وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر 

 10841بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  56مليون دوالر، أي ما نسبته   6052
بنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي مليون دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى ل

بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  57مليون دوالر أي ما نسبته  5897
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  155قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  10308

 ن خالل االشهر السبعة االولى من العام الحاليوتراجع حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنا
 االولى من العام السبعةبلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر بينما  
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  63مليون دوالر، أي ما نسبته  1026الحالي 
كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من في حين ر. مليون دوال     1634

 1771بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  59مليون دوالر أي ما نسبته  1040العام الماضي 
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  14مليون دوالر، أي بتراجع قدره 
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 2016بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من العام  74
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

السبعة مليون دوالر خالل االشهر  8050التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون   10841جمالية لفاتورة االستيراد البالغة بالمئة من القيمة اال 74االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام   7279دوالر. بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون دوالر، أي  10308بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71الماضي، أي ما نسبته 

 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  771قدره  بارتفاع

بالمئة من القيمة  19مليون دوالر أي ما نسبته  2029ي الدولي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق الحرير  -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  20مليون دوالر أي ما نسبته  2034االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  5انخفاض قدره االستيراد، أي ب

مليون  564بالمئة، مقابل  5مليون دوالر أي ما نسبته   528وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        6مليون دوالر ونسبته  36قدره بالمئة، أي بانخفاض  5أي ما نسبته دوالر 

 فأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من العام الحاليبالمئة من التصدير تم عبر مر  50
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان،  

مليون دوالر في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  814حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة  1634القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة بالمئة من  50

  49مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  875التصدير من لبنان عبر مرفأ بيروت 
ليون دوالر، أي بانخفاض قدره م 1771بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  61
مليون دوالر أي ما نسبته  600وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -

 19مليون دوالر ونسبته  95بالمئة، أي بارتفاع قدره  29مليون دوالر أي ما نسبته  505بالمئة، مقابل   37
 بالمئة.

بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  116واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ -
 بالمئة. 15مليون دوالر ونسبته  20بالمئة أي بتراجع قدره  8مليون دوالر أي ما نسبته  136
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 7 months of  2016 

+/- % +/- million USD 1st 7 months  2015  

(million) (USD) 

1st 7 months  2016 

(million) (USD) 

Country 

 

+1  % +14 1210 1224 1- CHINA  

+6  % +50 779 829 2- ITALY 

+28  % +164 584 748 3- USA 

-10 % -71 728 657 4- GERMANY 

+25 % +110 434 544 5- GREECE 

+318 % +391 123 514 6-HOLLAND 

-37 % -245 656 411 7- FRANCE  

-24  % -130 537 407 8- RUSSIAN FEDERATION 

-2 % -9 383 374    9 -TURKEY 

+22 % +63 281 344 10- EGYPT 

+6 % +337 5715 6052 Total (USD) (million) 

 
Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 7 months of 2016 

+/- % +/- million 

USD 

1st 7 months  2015  

(million) (USD) 

1st 7 months  2016 

(million) (USD) 

Country 

+158 % +188 119 307 1- SOUTH AFRICA 

-27 % -62 227 165 2- SAUDI ARABIA 

-23 % -42 183 141 3- UAE 

-16 % -19 119 100 4-SYRIA 

-27 % -36 131 95 5- IRAQ 

-10 % -6 63 57 6- JORDAN 

-15 % -8 52 44 7- QATAR 

-9 % -4 45 41 8- SWITZERLAND 

-  - 39 39 9- KUWAIT 

+3 % +1 36 37 10- GERMANY 

+1  % +12 1014 1026 Total (USD) 

(million) 

********** 
 شهيب: تصدير التفاح على رأس أولويات وزارة الزراعة 

من مزارعي التفاح في لبنان، في موسم التفاح لهذا العام  مع وفد كبيروزير الزراعة أكرم شهيب بحث  
وما يواجهه من مصاعب على صعيد تصريف االنتاج. وأكد شهيب بعد استماعه الى شؤون المزارعين وشجونهم 

 ومطالبهم، أن الوزارة جاهزة لتقديم كل مساعدة ممكنة من شأنها أن تعزز وتحسن أوضاع المزارعين 
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وتحّصن إنتاجهم وتحميه. وشدد على أن "تصدير أكبر قدر من موسم التفاح لهذا العام هو على رأس أولويات 
االتصاالت التي أجرتها على هذا الصعيد من توقيع عدد واهتمامات وزارة الزراعة، وأن الوزارة تمكنت من خالل 

من االتفاقات مع بعض الدول لتصدير إنتاج التفاح الى أسواقها، باالضافة الى التواصل الجاري مع بعض 
 المنظمات الدولية من أجل أن يكون لها مساهمة فاعلة في شراء قسم من موسم التفاح اللبناني لهذا العام".

********** 
 ون عرض مع علي يعقوب إطالق السياحة الخضراء فرع

ميشال فرعون مع ممثل الدول العربية لكفاءة الموارد واالنتاج األنظف في االمم المتحدة بحث وزير السياحة      
 الدكتور علي يعقوب، إطالق السياحة الخضراء الذي ستقوم به االمم المتحدة في تشرين االول )أوكتوبر( المقبل. 

االجتماع أكد يعقوب "أن السياحة المستدامة أو السياحة الخضراء التي سيتم إطالقها ستكون إثر  
بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث أثبت وزير السياحة ميشال فرعون فاعلية السياحة البيئية رغم الظروف التي 

رة اللبنانية والتي أدت الى دو نعيشها، بدليل هذا الكم الكبير من المهرجانات التي أقيمت في مختلف المناطق 
 اقتصادية متكاملة في هذه المناطق".

وأضاف "أن األمم المتحدة تعي أهمية السياحة الخضراء في لبنان، وهي سلطت الضوء عليها إيمانا  
 منها بإمكانية قيام دورة اقتصادية في المناطق اللبنانية، وتعتبرها كأولوية في التحرك".

********** 
Summary of containers handled at Beirut Port at July 2016 

 Compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 7 months  

2016 (TEU) 

1st 7 months 

2015 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Containers imported full for local 

markets 

235,165 218,924 +16,241 +7 % 

Containers imported empty 5,518 5,699 -181  -3 % 

Containers exported full with 

Lebanese cargoes 

48,676 46,923 +1,753 +4 % 

Containers re-exported empty  192,660  171,107 +21,553 +13 % 

Total transshipment containers (full 

& empty) 

177,792 211,536 -33,744  -16 % 

Total containers restowed on board 

vessels 

10,685  10,956 -271  -2 % 

Total containers handled (TEU) 670,496 665,145 +5,351 +1  % 

********** 
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 حاوية نمطية  670.496ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ بيروت الى 

 2016في االشهر السبعة األولى من العام 
تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة وارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات 

 المصدرة مألى ببضائع لبنانية
سجل مرفأ بيروت ارتفاعا  بحركة الحاويات التي تداولها في االشهر السبعة االولى من العام الحالي،  

 مقارنة بتلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. 
حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي،  665.145حاوية نمطية مقابل  670.496فقد تداول المرفأ  

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  5.351أي بارتفاع قدره 
 حاوية نمطية في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 670.496وتوزع هذا المجموع البالغ       

حاوية، أي بانخفاض قدره  330.197حاوية نمطية مقابل  329.764: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  433
حاوية، أي  323.992حاوية نمطية مقابل  330.047: بلغ مجموعها ويات المصدرة والمعاد تصديرهاالحا

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  6.055بارتفاع قدره 
حاوية، أي  10.956حاوية نمطية مقابل  10.685: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 2بته حاوية نمطية ونس 271بتراجع قدره 
 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي؟

  329.764وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي والبالغة  
 حاوية نمطية كاآلتي:

حاوية  218.924حاوية نمطية مقابل  235.165: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  16.241في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

 181حاوية، أي بانخفاض قدره  5.699حاوية نمطية مقابل  5.518: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بتراجع  105.574حاوية نمطية مقابل  89.081: بلغ عددها المستوردة برسم المسافنةالحاويات 
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  16.493قدره 

 ؟2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر السبعة االولى من العام 
يرها بحرا في االشهر السبعة األولى من العام الحالي، وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصد 
 حاوية نمطية كاآلتي: 330.047والبالغة 
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حاوية لألشهر  46.923حاوية نمطية مقابل  48.676عددها : بلغ الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  1.753السبعة االولى ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

ها : بلغ مجموعالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  21.553حاوية، أي بارتفاع قدره  171.107مقابل  حاوية نمطية 192.660

حاوية، أي  105.962حاوية نمطية مقابل  88.711: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  17.251بانخفاض قدره 

 2016السبعة االول من العام انخفاض مجموع حركة المسافنة في االشهر 
وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر السبعة االولى من العام 

حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  211.536حاوية نمطية مقابل  177.792الحالي، 
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  33.744

 2016بالمئة من المجموع العام للحاويات في االشهر السبعة األولى من العام  27ة حركة المسافنة حص
وشكل مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر السبعة االولى من العام  

  670.496اويات البالغة بالمئة من المجموع العام للح 27حاوية نمطية ما نسبته  177.792الحالي والبالغ 
حاوية نمطية والتي تعامل معها  211.536حاوية نمطية، بينما شكلت حركة الحاويات برسم المسافنة البالغة 

بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها   32مرفأ بيروت في الفترة ذاتها من العام الماضي ما نسبته 
 حاوية نمطية.  665.145والبالغة 

 وضاع المتدهورة في المنطقة تؤثر سلبا على حركة المسافنةاال 
ونذكر مجددا أن السبب المباشر الستمرار انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة عبر مرفأ بيروت  

يعود لعوامل إقليمية متعلقة باالوضاع المتدهورة التي تعاني منها بعض البلدان المجاورة للبنان على الصعيدين 
واالمني والتي هي المقصد النهائي لتلك الحركة، فهذه البلدان غارقة بأزماتها االمنية واالقتصادية االقتصادي 

 .ما يؤثر سلبا على حركة المسافنة كسوريا ومصر وتركيا واليونان

 ********** 
 جمعية مصارف لبنان: "المصارف اللبنانية في الخارج صمدت في وجده االحداث االقليمية"

لجمعية مصارف لبنان ان المصارف اللبنانية الموجودة في عدد من الدول العربية والعالمية قالت دراسة 
ات فكان تأثير التطور  ،اظهرت صمودًا في مواجهة تردي االوضاع السياسية واالمنية في بعض بلدان تواجدها
اعت ه عام بحيث استطاالقليمية المستجدة محدودًا نسبيا على هذه المصارف في اسواق التواجد العربية بوج

 المصارف التابعة الحفاظ على مداخيلها ونوعية موجوداتها وعلى ثبات مواقعها في هذه االسواق. واشارت الدراسة 
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الى ان من اهم اسباب هذا الصمود هو صغر حجم معظم المصارف خارج بلدانها االم نسبًة الى حجم اعمالها 
في السوق المحلية. وقد لجأت المصارف اللبنانية الى اختبارات ضغط عديدة قامت بها منذ بداية االضطرابات 

 ى محفظة التسليفات وقياس تأثير هذهاالقليمية معتمدًة سيناريوهات حادة حول تقييم الخسائر المحتملة عل
كما اتخذت كل المؤونات الخاصة االجمالية الكفيلة بالحفاظ على  ،الخسائر على مستويات السيولة والربحية

مصرفًا لبنانيًا  18شارت الدراسة الى ان تواجد أو  .تغطية مخاطر مالئمة في مواجهة التطورات االقليمية الراهنة
 **********    .العالمبلدًا حول  33في 

Customs at Beirut Port seize 405 kg shipment of Captagon 
Customs officials at the Beirut Port have seized a container holding 405 kilograms of Captagon 

pills destined for Jordan, the Finance Ministry announced. 

In a statement, the ministry said a search of the container, which was supposed to be carrying 

cleaning products, turned up more than 3 million Captagon pills. 

Police arrested a suspect in Beirut's Wata Moseitbeh neighborhood after Customs linked him 

to the shipment. He allegedly confessed to the charges and to storing the substance at a 

warehouse in Khaldeh, southeast of Beirut. The suspect and the confiscated items were referred 

to authorities for further investigation. The statement did not say when the bust or arrest 

occurred. 

Daily Star     ********** 

 الهيئات االقتصادية تدعو الى االعتصام "رفضا" للشغور الرئاسي وتضامنا مع االقتصاد الوطني
دعت الهيئات االقتصادية كافة القطاعات االقتصادية والمالية والصناعية للمشاركة في االعتصام الذي 

بيروت وجبل لبنان، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة تنفذه أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
 .2016أيلول )سبتمبر(  29ظهرا من يوم الخميس الواقع في 

تحرك الهيئات االقتصادية اليصال رسالة قوية وقال البيان الصادر عن الهيئات االقتصادية "إن نجاح 
ات ا انتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل المؤسسألهل اسياسة بضرورة إعادة دورة الحياة الى طبيعتها، وفي مقدمته

نقاذ البلد واالقتصاد الوطني ومؤسساتنا من مصير مجهول، يتوقف على تجاوبكم وتضامنكم مع  الدستورية وا 
وأنهت الهيئات االقتصادية بيانها متعهدة "أننا سنبقى على الدوام في طليعة المدافعين عن  أنفسكم ومع البلد".
 **********  وعن مصالحه العليا...". بلدنا الحبيب لبنان

GROSS PUBLIC DEBT AT $73.38 BILLION IN JULY 2016 
On the public finance front, Lebanon’s gross public debt widened by around $489.55 million 

during the monthof July 2016 to $73.38 billion, up from $72.89 billion in June. Gross public 

debt grew by $4.19 billion on an annual basis when compared to the previous year’s reading 

of $69.19 billion. The Lebanese banking sector remains the major financing source of the  
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Lebanese government, with its share of gross public debt slightly dropping to 49.78% in July, 

from 51.39% in June, owing to the swap mechanism introduced by BDL. As far as debt in local 

currency is concerned, the latter rose by 0.93% month-on-month and by 4.26% year-on-year 

to $44.37 billion. Concurrently, debt in foreign currencies increased by 0.28% on a monthly 

basis and by 8.92% on a yearly basis to $29.01 billion. The share of debt in local currency 

increased to 60.47% of gross public debt by July, from 60.32% one month earlier, while that 

in foreign currencies eased to 39.53%. 

Net public debt, which factors out public sector deposits, came in 6.67% higher y-o-y at $63.54 

billion, up from $59.57 billion as at end of July 2015. 

Credit Libanais Market Watch 

********** 

Tabourian Group acquires Sannine water 
The Tabourian Group has fully acquired Sannine, the natural mineral water company. The 

acquisition was financed by Creditbank. Neither party agreed to disclose the amount of the 

transaction.  

The entire company has been valuated at $42 million, in addition to substantial retained 

earnings.  

Owning 51 percent of Sannine’s shares already, the Tabourian Group acquired the remaining 

17.5 percent held by Malia Group, and the 31.5 percent held by Rizk Rizk, owner of Mzaar Ski 

Resort.  

The Tabourian Group is in advanced negotiations to acquire Levant Beverage & Dairy from 

the Mikati family, which produces the Dairy Day product range. 

“The company is consolidating its position in the beverage industry,” said Elias Fayad, General 

Manager of Sannine.  

The Tabourian Group already has a wide-ranging portfolio that includes X-tra juice, Bonjus, 

Libby’s juices, RC cola soft drink, Libby’s canned food and ketchup, and X-tra ketchup.  

“In this process we are creating a synergy, as the larger portfolio we have, the better,” said 

Fayad. The production of Sannine is estimated at around 250,000 liters per day. Consumption 

of all mineral water in the local market, excluding the hospitality sector, is 600 million liters 

per year. The overall retail bill of mineral water is around $310 million. Sannine’s market share 

is estimated at 12 percent.  

Fayad said that the company will adopt an expansion plan for Sannine, including the factory 

and warehouses in Bkaatouta, by 2017. 

The expansion will increase the space of the factory from 3,000 to 8,000 square meters. 

Investment in the project is estimated to exceed $4 million. 

The production capacity of the 19-liter gallons will reach 1,500 per hour. The capacity of the 

bottled water facility rose two years ago from 15,000 to 22,000 bottles per hour.              

Business news 

********** 
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 2016سيارة جديدة بيعت في لبنان حتى تموز )يوليو(  22144
أفاد البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان أن عدد السيارات الجديدة المباعة  

سيارة للفترة ذاتها من العام  22288االولى من العام الحالي، مقابل سيارة في االشهر السبعة  22144بلغت 
 بالمئة. 0.65سيارة ونسبته  144الماضي، أي بانخفاض طفيف قدره 

الكورية الجنوبية ما تزال تحتل المرتبة االولى في االشهر السبعة  ”KIA“كما أظهر البيان أن سيارة  
سيارة للفترة ذاتها من العام  4201سيارة جديدة مباعة مقابل  4355االولى من العام الحالي، فقد بلغ عددها 

 بالمئة. 3.67سيارة ونسبته  154الماضي، أي بارتفاع قدره 
 3570سيارة مقابل  3437أيضا في المرتبة الثانية بـ الكورية الجنوبية ”Hyundai“وجاءت سيارة  

 بالمئة. 3.73سيارة ونسبته  133سيارة، أي بانخفاض قدره 

سيارة، اي بانخفاض  3793سيارة مقابل  3061اليابانية في المرتبة الثالثة بـ ”Toyota“وحلت سيارة  
 بالمئة. 19.30سيارة ونسبته  732قدره 

سيارة، أي  2416سيارة مقابل  2727اليابانية أيضا بـ ”Nissan“لح وجاءت المرتبة الرابعة لصا 
 بالمئة. 12.88سيارة ونسبته  311بارتفاع قدره 

 ”Mitsubishi“سيارة تبعتها سيارة  1082الفرنسية في المرتبة الخامسة بـ ”Renault“وحلت سيارة  
 سيارة. 932اليابانية بـ

 2016شهر السبعة االولى والسيارات اليابانية األكثر مبيعا في اال
 8282من جهة أخرى، أظهر بيان جمعية مستوردي السيارات الجديدة أن حصة السيارات اليابانية بلغت  

بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة في االشهر السبعة االولى  37.4سيارة جديدة مباعة، أي ما نسبته 
سيارة  7839عتها في المرتبة الثانية السيارات الكورية الجنوبية بـسيارة، تب 22144من العام الحالي، والبالغة 

سيارة، أي ما نسبته  4474بالمئة. وجاءت السيارات االوروبية في المرتبة الثالثة بـ 35.40أي ما نسبته 
اءت بالمئة. وج 6.30سيارة أي ما نسبته  1395بالمئة، تلتها السيارات االميركية في المرتبة الرابعة بـ 20.2

 بالمئة. 0.07سيارة أي ما نسبته  155المرتبة الخامسة واالخيرة للسيارات الصينية بـ
********** 

 2016سالمه ثاني أفضل حاكم بنك مركزي في العالم في العام 
حل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمه في المرتبة الثانية عالميا بين أفضل رؤساء البنوك  

العالمية. فيما حلت الروسية الفيرا نابيؤلينا حاكمة البنك  ”Global Finance“المركزية في العالم، حسب مجلة 
 ل العام الحالي. وحل حاكم البنك المركزي الروسي في المركز السادس بقائمة أفضل رؤساء البنوك المركزية خال 
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المركزي االسرائيلي في المركز االول كأفضل رئيس بنك مركزي تاله حاكم البنك المركزي اللبناني، ثم الباراغواي 
ثم بيرو ثم الفيليبين وفي المركز السابع جاء حاكم البنك المركزي التايواني، ثم حاكم البنك المركزي في المملكة 

  ”Jeannette Yellen“مركزي االميركي( جانيت يلين المتحدة. أما حاكمة مجلس االحتياطي الفدرالي )ال
سلبي للعام الثاني على التوالي. وجاء في المرتبة العاشرة حاكم المصرف المركزي   Aفحصلت على تصنيف 

 الفنزويلي.
هو  ”F“ويعني "العمل الممتاز"، بينما يعد التصنيف  ”A“ويذكر أن أعلى تصنيف في القائمة هو  

حاكم المركزي في الفي وضع القائمة على قدرة   ”Global Finance“وتعتمد مجلة  ذريعا. االدنى ويعني فشال
السيطرة على التضخم وتحقيق النمو االقتصادي والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وادارة سعر 

 **********     الفائدة.
Summary of Beirut Port Statistics in July 2016 compared with June 2016 

Subjects July 2016 June 2016 + / - + / - % 

Total vessels 158 167 -9 -5   % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 738 776 -38 -5  % 

Total  imports (tons) thousand 669 695 -26 -4  % 

Total  exports (tons) thousand 69 81 -12 -15 % 

Total Containers handled (TEU) 92,422 97,024 -4,602 -5  % 

Total Containers imported for local markets (TEU) 34,172 35,809 -1,637 -5 % 

Total Containers exported with Lebanese cargoes 

(TEU) 

6,607 7,778 -1,171 -15 % 

Total Transshipment containers (TEU)  20,409 19,845 +564 +3 % 

Total Cars handled (cars) 8,651 7,342 +1,309 +18  % 

Total Cars Imported (cars)  8,048 6,270 +1,778 +28 % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 603 1,072 -469 -44 % 

Total Port revenues (USD) (million)  19,657 21,059 -1,402 -7 % 

Total harbor master revenues (USD) (thousand) 331 358 -27 -8 % 

Total revenues of Beirut Port & Harbor Master 

(USD) (million) 

19,988 21,417 -1,429 -7 % 

*********  

 2016تراجع حركة مرفأ بيروت ومجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في تموز )يوليو( 
أن مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في شهر تموز )يوليو( الماضي، أصغر مما كانت  بينت االحصاءات 

عليه في شهر حزيران )يونيو( المنصرم. كما أظهرت أن هذا االنخفاض انعكس سلبا على مجموع الواردات 
 المرفئية ورئاسة الميناء.
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 2016مقارنة بحركة مرفأ بيروت في حزيران وتموز 
 فقد أظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل شهري حزيران وتموز من العام الحالي، االرقام التالية:    

 5بواخر ونسبته  9باخرة في حزيران المنصرم، أي بانخفاض قدره  167مقابل باخرة  158: بلغ عدد البواخر
 بالمئة.

ألف طن ونسبته  38ألف طن، أي بتراجع قدره  776ألف طن مقابل  738: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 5حوالي 

 ألف طن، كاآلتي: 738وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

ألف طن، أي بتراجع قدره  695ألف طن مقابل  669: بلغ وزنها برسم االستهالك المحلي البضائع المستوردة
 بالمئة. 4ألف طن ونسبته  26

طنا ونسبته  12آالف طن، أي بانخفاض قدره  81ألف طن مقابل  69: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 15

 2016استمرار انخفاض مجموع الحاويات في تموز 
سجلت حركة الحاويات انخفاضا في تموز الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي، فبلغ مجموعها و  
حاوية نمطية  4.602حاوية في حزيران المنصرم، أي بانخفاض قدره  97.024حاوية نمطية مقابل  92.422
 بالمئة. 5ونسبته 
 اآلتي:حاوية نمطية في تموز الماضي، ك 92.422وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية  2.585حاوية، أي بتراجع قدره  47.420حاوية نمطية مقابل  44.835: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 5نمطية ونسبته 

حاوية، أي بتراجع  47.716حاوية نمطية مقابل  45.495: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.221قدره 

حاوية، أي بزيادة قدرها  1.888حاوية نمطية مقابل  2.092: بلغت حاويات المعاد تستيفها على متن السفنال
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبتها  204

 ؟ 2016كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في تموز 
 كاآلتي:حاوية نمطية  44.835وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في تموز الماضي والبالغة 

حزيران حاوية في  35.809حاوية نمطية مقابل  34.172: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  1.637المنصرم، أي بانخفاض قدره 
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حاوية  700 بارتفاع قدرهحاوية، أي  789حاوية نمطية مقابل  1.489: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 89 نمطية ونسبته

بتراجع حاوية، أي  10.822حاوية نمطية مقابل  9.174: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  1.648قدره 

 ؟ 2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في تموز 
 حاوية نمطية، كاآلتي: 45.495وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في تموز الماضي والبالغة    

حاوية، أي بتراجع قدره  7.778حاوية نمطية مقابل  6.607بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  1.171

   27.653 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 11ية ونسبته حاوية نمط 3.262حاوية، أي بتراجع قدره  30.915حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بارتفاع قدره  9.023حاوية نمطية مقابل  11.235: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 25حاوية نمطية ونسبته  2.212

 2016ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة في تموز 
 19.845حاوية نمطية مقابل  20.409الى وارتفع مجموع الحاويات برسم المسافنة في تموز الماضي  

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبتها  564حاوية في حزيران المنصرم، أي بزيادة قدرها 
 ارتفاع حركة السيارات في تموز الماضي

 8.651وسجلت حركة السيارات التي تعامل معها مرفأ بيروت في تموز الماضي ارتفاعا فبلغ عددها  
 بالمئة. 18سيارة ونسبتها  1.309رة في حزيران المنصرم، أي بزيادة قدرها سيا 7.342سيارة مقابل 

 الماضي، كاآلتي:تموز سيارة في  8.651وتوزع هذا المجموع البالغ  
 28سيارة ونسبتها  1.778سيارة، أي بزيادة قدرها   6.270سيارة مقابل  8.048: بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة.
سيارة ونسبته  469قدره بتراجع سيارة، أي  1.072سيارة مقابل  603: بلغت ها بحراالسيارات المعاد تصدير 

         بالمئة. 44

 2016وانخفاض مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في تموز 

 21.417مليون دوالر في تموز الماضي، مقابل  19.988وبلغ مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء  
 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  1.429دوالر في حزيران المنصرم، أي بانخفاض قدره مليون 
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 الماضي، كاآلتي:مليون دوالر في تموز  19.988وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون  1.402مليون دوالر، أي بتراجع قدره  21.059مليون دوالر مقابل  19.657: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 7دوالر ونسبته 

  8ألف دوالر ونسبته  27ألف دوالر، أي بانخفاض قدره  358ألف دوالر مقابل  331: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة.

********** 
 بحث إمكانية فتح خط بحري لشحن السيارات المستعملة بالحاويات الى مرفأ طرابلس

زار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي، يرافقه مستشار النقابة سطام ابو  
شحن ل زيد، رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخور، حيث جرى البحث في إمكانية فتح خط بحري

السيارات المستعملة في الحاويات من المرافئ االوروبية واالميركية، ال سيما من الواليات المتحدة الى مرفأ 
 طرابلس، خصوصا لتلك المستوردة لمصلحة التجار في منطقتي جبيل والشمال.

حية إثر االجتماع، صّرح قزي أنه طلب من زخور، انطالقا من موقعه وعالقاته مع الشركات المال 
العالمية، المساعدة في ايجاد شركة بحرية قادرة على تحقيق مطلب النقابة، ألنه من شأنه تسهيل عمل مستوردي 
السيارات المستعملة في منطقتي جبيل والشمال وتوفير عليهم الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، فضال عن أنه 

 يخفف الضغط عن مرفأ بيروت.
يل الصعوبات اللوجستية والعملية التي تواجه تحقيق مطلب النقابة، مؤكدا من جهته شرح زخور بالتفص 

في الوقت عينه وقوف الغرفة الى جانب النقابة واستعدادها للعمل والتعاون بما "يخدم مصالحنا المشتركة خاصة، 
 واالقتصاد الوطني عامة".

 النقابة في مرفأ طرابلس
ستعملة قد زار مرفأ طرابلس وعقد اجتماعا مع المدير العام وكان وفد من نقابة مستوردي السيارات الم 

( في مرفأ طرابلس Gulftainerللمرفأ احمد تامر بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة المشغلة لمحطة الحاويات )
انطوان عماطوري، وبحثوا في مطلب النقابة باستقبال مرفأ طرابلس للسيارات المستعملة المستوردة لمصلحة 

قتي جبيل والشمال. فأكد تامر جهوزية محطة الحاويات الحديثة في المرفأ الستقبال السيارات تجار منط
 المستوردة، وكذلك اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بتسهيل عمل مستوردي السيارات المستعملة.

********** 
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 ماليين طن الوزن االجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة عبر مرفأ بيروت  5.170

 2016حتى تموز )يوليو( 
 مصر االولى بالتصدير الى لبنان واالمارات العربية باالستيراد منه

ماليين طن من البضائع  5.170أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل تفريغ وشحن ما مجموعه  
ماليين طن الوزن  4.624توزعت على الشكل التالي: والتي في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، 

 ألف طن للبضائع المصدرة بحرا. 546االجمالي للبضائع المستوردة و 
 الى لبنان مصر االولى بالتصدير

بر عمن ناحية أخرى، أفادت االحصاءات أن مصر احتلت المرتبة االولى على صعيد التصدير الى لبنان  
بالمئة من الوزن  16الف طن، أي ما نسبته  758خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي بـمرفأ بيروت 

 ين طن.مالي 4.624االجمالي للبضائع المستوردة الى لبنان والبالغة 
بالمئة. في حين جاءت اوكرانيا في  16ألف طن أي ما نسبته  739تلتها الصين في المرتبة الثانية بـ 

ألف طن أي ما نسبته  331بالمئة، فإيطاليا في المرتبة الرابعة بـ 8ألف طن أي ما نسبته  389المرتبة الثالثة بـ
 بالمئة. 7

 من لبنان واالمارات العربية المتحدة االولى باالستيراد
خالل  عبر مرفأ بيروتبينما تربعت االمارات العربية المتحدة على المرتبة االولى باالستيراد من لبنان  

بالمئة من البضائع المصدرة من  22ألف طن، أي ما نسبته  122االشهر السبعة االولى من العام الحالي بـ
بالمئة.  10ألف طن أي ما نسبته  57بة الثانية بـألف طن. في حين احتلت السعودية المرت 546لبنان والبالغة 

ألف  47بالمئة، فمصر في المرتبة الرابعة بـ 9ألف طن أي ما نسبته  49وجاءت المرتبة الثالثة لصالح تركيا بـ
 بالمئة. 9طن أي ما نسبته 
 بالمئة حصة البلدان العشرة االولى على صعيد التصدير الى لبنان واالستيراد منه 73

كما افادت االحصاءات أن حصة البلدان التي احتلت المراتب العشر االولى على صعيد التصدير الى  
بالمئة من الوزن االجمالي للبضائع المستوردة الى لبنان  73مليون طن أي ما نسبته  3.396لبنان بلغت 

بلغت حصة كما يين طن. مال 4.624خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي والبالغ عبر مرفأ بيروت 
بالمئة  73ألف طن أي ما نسبته  401البلدان التي احتلت المراتب العشر االولى على صعيد االستيراد من لبنان 

خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي عبر مرفأ بيروت من الوزن االجمالي للبضائع المصدرة من لبنان 
 ألف طن. 546والبالغة 
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وال بد من التوضيح أخيرا الى أن البضائع المصدرة الى لبنان من البلدان المذكورة أعاله، يمكن أن  

أ البلدان المصدرة الى لبنان وأعيد شحنها الى مرف تشمل أيضا بضائع مصدرها بلدان أخرى أفرغت في مرافئ تلك
 بيروت ألن لبنان هو المقصد النهائي لتلك البضائع.

الى البلدان المذكورة أعاله يمكن أن تفرغ في  عبر مرفأ بيروت كما أن البضائع المستوردة من لبنان 
ي ألن هذه البلدان هي المقصد النهائ ، على أن يعاد شحنها الى مرافئ بلدان أخرىالمستوردة مرافئ تلك البلدان
 للبضائع اللبنانية.

وننشر في ما يلي جدول بالبلدان التي احتلت المراتب العشر االولى على صعيد التصدير الى لبنان  
 واالستيراد منه عبر مرفأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي:

 
 

Top 10 importing countries from Lebanon 

via Beirut Port in 1st 7 months 2016 

Top 10 exporting countries to Lebanon via 

Beirut Port in 1st 7 months 2016 

Share 

% 

Thousand 

ton 

Country  Share 

% 

Thousand 

ton 

Country  

22 % 122 1-UAE 16 % 758 1-Egypt 

10 % 57 2-Suadi Arabia 16 % 739 2-China 

9 % 49 3-Turkey 8 % 389 3-Ukraine 

9 % 47 4-Egypt 7 % 331 4-Italy 

7 % 38 5-Spain 7 % 314 5-Russian Federation 

5 % 29 6-Greece 5 % 222 6-Greece 

5 % 26 7-Malta 5 % 219 7-Turkey 

2 % 12 8-Belgium 3 % 160 8-Spain 

2 % 11 9-Jordan 3 % 134 9-Malaysia 

2 % 10 10-UK 3 % 130 10-Cyprus 

73 % 401 

thousand 

ton 

Total 10 importing 

countries from 

Lebanon via Beirut 

Port 

73 % 3,396 

million 

ton 

Total 10 exporting 

countries to Lebanon 

via Beirut Port 

100 % 546 

thousand 

ton 

Total export from 

Lebanon via Beirut 

Port in 1st 7 months 

2016 

100 % 4,624 

million 

ton 

Total import to 

Lebanon via Beirut 

Port in 1st 7 months 

2016 

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

compared with the same period of 2015 

Subject  1st 7 months  
2016 

1st 7 months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  466 392 +74 +19 % 

Total Tonnage handled (tons) 1,001,563 901,521 +100,042 +11 % 

Total imports (tons) 772,891 732,749 +40,142 +5 % 

Total exports (tons)  228,672 168,772 +59,900 +35 % 

Total Cars handled (cars) 2,936 3,201 -265 -8 % 

Total containers (TEU) 1,568 - +1,568 - 

Total trailers  13,067 6,740 +6,327 +94 % 

Trailers discharged 6,482 3,448 +3,034 +88 % 

Trailers loaded 6,585 3,292 +3,293 +100 % 

Total Port revenues (million) USD 8,802 7,563 +1,239 +16 % 

**********  
 استمرار إقفال المعابر البرية عبر سوريا انعكس ايجابا على حركة مرفأ طرابلس 

 االشهر السبعة االولى من العام الحاليوالوردات المرفئية في 
بينت االحصاءات أن استمرار إغالق المعابر البرية الى الدول العربية بسبب الحرب المشتعلة في 
سوريا، أدى الى استعاضة المصدرين والمستوردين اللبنانيين عن النقل البري بالنقل البحري بواسطة سفن 

 بر مرفأ طرابلس.الحاويات عبر مرفأ بيروت، والعبارات ع
 2016و  2015مقارنة بحركة مرفأ طرابلس في االشهر السبعة االولى من العامين 

و  2015وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية في االشهر السبعة االولى من العامين  
 ، الوقائع التالية:2016

 بالمئة. 19باخرة ونسبتها  74رها باخرة، أي بزيادة قد 392باخرة مقابل  466: بلغ مجموع البواخر
 100.042طنا، أي بارتفاع  قدره  901.521طنا مقابل  1.001.563: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.  11طن ونسبته 

 طن على الشكل التالي: 1.001.563وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
طنا ونسبته  40.142طنا، أي بتحسن قدره  732.749طنا مقابل  772.891: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 5
 35طنا ونسبته  59.900طنا، أي بنمو قدره  168.772طنا مقابل  228.672: بلغ وزنها البضائع المصدرة

 بالمئة.
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 بالمئة. 8سيارة ونسبته  265سيارة، أي بانخفاض قدره   3.201سيارة مقابل  2.936: بلغ السياراتمجموع 
 حاوية نمطية. 1.568: بلغ عدد الحاويات

 االولى من العام الحاليالسبعة ارتفاع عدد الشاحنات المحملة بالبضائع خالل االشهر 
رو من بواخر الرو/ في مرفأ طرابلس عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغةكما بينت االحصاءات أن  

  6.740االولى من العام الحالي، مقابل السبعة شاحنة خالل االشهر  13.067)عبارات( والمشحونة عليها بلغ 
 بالمئة. 94شاحنة ونسبتها  6.327شاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 االولى من العام الحالي، كاآلتي:السبعة شاحنة في االشهر  13.067وتوزع هذا المجموع البالغ  
شاحنة محملة بالبضائع التركية والعربية لصالح تجار لبنانيين مقابل  6.482: بلغ عددها الشاحنات المفرغة

 بالمئة. 88شاحنة ونسبتها  3.034شاحنة، أي بزيادة قدرها  3.448

شاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار أتراك وعرب مقابل  6.585: بلغ عددها مشحونةالشاحنات ال
 بالمئة. 100شاحنة ونسبته  3.293شاحنة، أي بارتفاع قدره    3.292

 االولى من العام الحاليالسبعة ارتفاع مجموع الواردات المرفئية في االشهر 
ى االولالسبعة في االشهر طرابلس الجمالي لحركة مرفأ وأظهرت االحصاءات أيضا أن ارتفاع الوزن ا 

 7.563مليون دوالر مقابل  8.802من العام الحالي، انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبتها  1.239مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 ********** 

 2016سائحا في االشهر السبعة االولى من العام  955.813ارتفاع عدد السياح في لبنان الى 
، الى 2016ارتفع عدد السياح الوافدين الى لبنان بشكل وفود خالل شهر تموز )يوليو( من العام  

حوظ لملسائح في شهر حزيران )يونيو( المنصرم. ويأتي هذا التحسن ا 147.063سائح مقارنة مع  232.708
، 2016سائح في شهر تموز، وهو المستوى االعلى المسجل خالل العام  61764في عدد السياح العرب الى 

سائح خالل االشهر  955.813وذلك نتيجة حلول فرصة عيد الفطر. وعلى صعيد تراكمي ارتفع عدد السياح الى 
من العام الماضي، أي بزيادة قدرها سائح للفترة عينها  880.079السبعة االولى من العام الحالي، مقابل 

 29.31بالمئة. وتصدر السياح العرب القادمين الى لبنان مشكلين حصة  8.61سائح ونسبتها  75.734
 238.345سائح( من مجموع الوافدين لغاية شهر تموز، تالهم الوافدون االوروبيون ) 280.196بالمئة )

 18.80سائح أي ما نسبته  179.724القارة االميركية )بالمئة( والزائرون من  24.94سائح أي ما نسبته 
 بالمئة(. 7.59سائح أي ما نسبته  72.563بالمئة( والسياح اآلسيويون )

********** 
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Summary of Lebanese International Trade exchange in July 2016 

+/-  % +/- (USD 

million) 

June  2016 

(USD million) 

July 2016 

(USD million) 

subject 

-6 % -86 1533 1447 Total import 

-12 % -33 280 247 Total export 

-4 % -53 1253 1200 Total deficit 

********** 
Lebanon Trade deficit down to USD 1200 million in July 2016 

 مليون دوالر  247مليون دوالر وفاتورة التصدير الى  1447فاتورة االستيراد الى انخفاض 
 2016يو( ل)يو تموز مليون دوالر في  1200عجز الميزان التجاري الى تراجع و 

ات عبر كافة المرافئ والبوابوالتصدير االستيراد  أن قيمة فاتورتي أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية 
مما كانت عليه في شهر حزيران )يونيو( المنصرم. كما أظهرت دنى خالل شهر تموز )يوليو( الماضي، جاءت أ

 عجز الميزان التجاري.انخفاض فاتورة االستيراد أدى الى تراجع أن 

 2016تراجع فاتورة االستيراد في تموز 
مليون  1533مليون دوالر في تموز الماضي، مقابل  1447فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  86دوالر في حزيران المنصرم، أي بتراجع  قدره 
 وانخفاض فاتورة التصدير

مليون دوالر، أي  280مليون دوالر مقابل  247كما انخفضت قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى  
 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  33بتراجع قدره 

 انخفاض عجز الميزان التجاري
مليون  1253مليون دوالر مقابل  1200في تموز الماضي، فبلغ عجز الميزان التجاري تراجع استمر و  

 بالمئة. 4مليون  دوالر ونسبته  53قدره  بانخفاض دوالر في حزيران المنصرم، أي 
 2016لصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في تموز ا

وأفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتربع على المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في تموز الماضي، بتصديرها  -
مليون دوالر  36قدره بارتفاع مليون دوالر في حزيران المنصرم، أي  174مليون دوالر مقابل  210سلعا بـ
 بالمئة. 21 ونسبته

قدره  بتراجعمليون دوالر، أي  120مليون دوالر مقابل  111ايطاليا أيضا بالمرتبة الثانية بتصديرها بـاحتفظت و  -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  9

مليون  8 بانخفاض قدرهمليون دوالر، أي  105مليون دوالر مقابل  97بالمرتبة الثالثة بـالمانيا كما احتفظت  -
       بالمئة. 8 ونسبتهدوالر 
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 2016افريقيا الجنوبية تحتل المرتبة االولى باالستيراد من لبنان في تموز 
 81مليون دوالر مقابل  88الماضي بـتموز المرتبة االولى باالستيراد من لبنان في احتفظت افريقيا الجنوبية ب -

 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  7بارتفاع قدره المنصرم، أي حزيران مليون دوالر في 

ماليين  3مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  22مليون دوالر مقابل  19وحافظت السعودية على المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 14الر ونسبته دو 

مليون  20مليون دوالر مقابل  16كما بقيت االمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة باستيرادها من لبنان بـ -
 بالمئة.  20ماليين دوالر ونسبته  4دوالر، أي بانخفاض قدره 
 2016بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت في تموز  71

من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ 
بالمئة من القيمة  71مليون دوالر أي ما نسبته  1023بيروت في تموز الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 

 مليون  1110مليون دوالر، مقابل  1447االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

بالمئة من القيمة  72دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في حزيران المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  87مليون دوالر أي بانخفاض قدره  1533االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة 

بالمئة،  21مليون دوالر أي ما نسبته  311دولي في المرتبة الثانية بـكما ظل مطار رفيق الحريري ال
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  11بالمئة، أي بتراجع قدره  21مليون دوالر، أي ما نسبته  322مقابل 

 69بالمئة مقابل  6مليون دوالر، أي ما نسبته  86وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته  17بالمئة، أي بارتفاع قدره  5والر، أي ما نسبته مليون د

 2016بالمئة من فاتورة التصدير تمت عبر مطار رفيق الحريري في تموز  51
كما أظهرت االحصاءات أن مطار رفيق الحريري احتفظ بالمرتبة االولى للشهر الثاني على التوالي بتصديره 

بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة عبر كافة المرافئ والبوابات  51دوالر، أي ما نسبته مليون  126بـ
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مرفأ بيروت في حزيران   128مليون دوالر، مقابل  247والبالغة 

مليون دوالر، أي بتراجع  280بالغة بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير ال 46المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  2قدره 

مليون  118بالمئة مقابل  38مليون دوالر أي ما نسبته  93في المرتبة الثانية بتصديره بـوراوح مرفأ بيروت مكانه  -
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  25قدره بانخفاض بالمئة، أي  42دوالر أي ما نسبته 

مليون دوالر أي ما  19بالمئة، مقابل  6مليون دوالر أي ما نسبته  15واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  4بالمئة، أي بانخفاض قدره  7نسبته 
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وتجدر االشارة مجددا الى أن ارتفاع حركة التصدير واالستيراد عبر مرفأي بيروت وطرابلس يعود الى إغالق 
اللبنانية  بسبب وقوعها بأيدي المسلحين السوريين. فقد ارتفعت حركة  والواردات المعابر البرية أمام الصادرات

    ضمن الحاويات عبر مرفأ بيروت وعلى العبارات عبر مرفأ طرابلس.التصدير واالستيراد 
********** 

 تراجع حركة البضائع وارتفاع عدد الحاويات في مرفأ العقبة االردني 

 2016في االشهر السبعة االولى من العام 
ويات التي تعامل معها خالل االشهر أظهرت االحصاءات أن مرفأ العقبة االردني حقق ارتفاعا بحركة الحا 

حاوية للفترة  433.259حاوية نمطية مقابل  468.269السبعة االولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها 
 بالمئة. 8.08حاوية نمطية ونسبتها  35.010عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

طن، أي  10.765.971طن مقابل  9.857.143في حين تراجع الوزن االجمالي للبضائع الى  
 بالمئة. 8.44طن ونسبته  908.828بانخفاض قدره 

طن في االشهر السبعة االولى من العام الحالي  9.857.143وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  
 كاآلتي:

ام طن في االشهر السبعة ذاتها من الع 7.854.997طن مقابل  7.155.471: بلغ وزنها البضائع المستوردة
 بالمئة. 8.91طن ونسبته  699.526الماضي، أي بتراجع قدره 

طن  209.302طن، أي بانخفاض قدره  2.910.974طن مقابل  2.701.672: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 **********   بالمئة. 7.19ونسبته 

Dubai Airport to reach 85 million passenger target 
The passenger traffic at the world's busiest international airport reached a record level of 40.5 

million passengers in the first half of the year.  

Dubai International airport [2] is expected to witness a record traffic this year and will achieve 

its own target of 85 million passengers in 2016, according to a senior aviation analyst. 

The passenger traffic at the world's busiest international airport  [3]reached a record level of 

40.5 million passengers in the first half of the year, showing an increase of 5.8 per cent over 

the corresponding period last year at 38.3 million passengers, according to its operator Dubai 

Airports. 

"We've had a record first half and the second half is under way with what could be a banner 

month thanks to the start of the holiday season in July and the week-long break for the Islamic 

festival of Eid Al Fitr," said Paul Griffiths, CEO of Dubai Airports. 

The annual summer travel peak kept the airport very busy as the airport welcomed nearly two 

million passengers over the two weekends of June 30 and July 7. 

If this trend continues the airport will easily achieve its own target of 85 million passengers by 

the end of 2016. Last year, the airport hosted 78 million passengers. 
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Owing to the impact of the holy month of Ramadan on travel patterns during an already 

traditionally slow month, traffic in June dipped one per cent to 5.86 million, compared to 5.9 

million recorded during June 2015. 

"The one per cent decrease in traffic for June 2016 is not a pattern going forward - it is an 

expected blip - the continued expansion of Emirates [4] adding more routes and capacity up-

gauges on high-yield routes indicates that demand for travel through Dubai continues 

unabated," Saj Ahmad, chief analyst at London's StrategicAero Research, told Khaleej Times. 

Khaleej Times.  

********** 

 2016تراجع ايرادات قناة السويس في نهاية تموز )يوليو( 
قال الفريق مهاب مميش رئيس مجلس ادارة هيئة قناة السويس، أن حركة عبور السفن في القناة  

تراجعت في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما 
دوالر، أي بانخفاض  مليار 2.978مقابل مليار دوالر  2.919انعكس سلبا على مجموع ايراداتها. فقد بلغت هذه االيرادات 

سفينة، أي  10.014سفينة مقابل  9.745بالمئة. كما بلغ عدد السفن العابرة  1.98مليون دوالر ونسبته  59قدره 
 بالمئة. 2.69سفينة ونسبته  269بتراجع قدره 
مية وأسعار النفط، موضحا وأضاف مميش أن هذا التراجع يعود الى ركود االقتصاد العالمي وحركة التجارة العال 

أن هيئة قناة السويس تسعى لتطوير مجرى المالحة والسياسة التسويقية لجذب حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا ولدعم 
كثر لتظل قناة السويس االسرع واال و قدرة القناة على منافسة الطرق البديلة ولتسهيل حركة التجارة بين الشرق وأوروبا 

 أمانا.
سفن الحاويات وناقالت النفط العمالقة، تلبية على ر أن هيئة القناة منحت خالل العام الحالي تخفيضات ويذك 

 لرغبة مالكيها ومشغليها وتشجيعا الستقطاب المزيد منها لعبور القناة.
********** 

 2016مليار ليرة سورية ايرادات مرفأ الالذقية في االشهر السبعة االولى من العام  12.5
علن المهندس أمجد سليمان مدير عام الشركة العامة لمرفأ الالذقية، أن االيرادات التي حققها المرفأ خالل أ 

االشهر السبعة االولى من العام الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 
بالمئة. وأوضح أن السبب المباشر  178مليار ليرة ونسبته  8اع قدره مليار ليرة، أي بارتف 4.5مليار ليرة مقابل  12.5

لهذا االرتفاع الكبير يعود الى االجراءات التي اتخذتها ادارة المرفأ لضبط الخدمات المبيعية، مشيرا الى أن هذه الطريقة 
رج ظ ومنعت تسرب أي ايراد لخاهي االساس بادارة العملية االقتصادية حيث انعكست زيادة بااليرادات بشكل الفت وملحو 

 خزينة الدولة.
مليون طن،  1.6مليون طن مقابل  2من جهة ثانية، بلغ اجمالي حجم البضائع المنقولة عبر مرفأ الالذقية  

 بالمئة. 25ألف طن ونسبته  400أي بارتفاع قدره 
********** 

32/43 
ICN – Newsletter nr. 65 – September 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

 

-33- 

 تسريح ألف موظف من العاملين في الخطوط الجوية التونسية
 1000قال وزير النقل التونسي انيس غديره، أن شركة الخطوط الجوية التونسية المملوكة للدولة تعتزم تسريح  

قوتها العاملة بدوام كامل في إطار خطط رامية لالصالح وتعزيز القدرة التنافسية  بالمئة من 12موظف أي ما يزيد عن 
موظف اختاروا الخروج طوعا وسينالون تعويضات، وأن  400للشركة. وأضاف "في المرحلة االولى سيتم قريبا تسريح 

يون دوالر. ويذكر أن مل 50موظف وستبلغ تكاليف التسريح االجمالية حوالي  1000اجمالي عدد المسرحين سيبلغ 
موظف بدوام كامل في الوقت الحالي، علما أن الحكومة التونسية تكبدت خسائر كبيرة في الشركات  8200الشركة تشغل 

من الناتج المحلي  13.5مليار دوالر في العام الماضي. وتشكل أجور القطاع العام في تونس  1.5الحكومية الكبرى بلغت 
 المعدالت في العالم.االجمالي لتأتي بين أعلى 

********** 
 سفينة جديدة تنضم الى اسطول الشركة الوطنية الجزائرية للنقل البحري

 conventionalاستلمت الشركة الوطنية للنقل البحري في الجزائر سفينة جديدة لنقل البضائع العادية ) 

vessel ى هذه السفينة المسماة "تين زيرين" عل( في إطار برنامج تعزيز االسطول الوطني للنقل البحري. وتمتاز
ألف طن وكلفتها  12تكنولوجيات عصرية وهي مزودة بالجيل االخير من المحركات وتبلغ طاقتها االستيعابية 

سفينة  25مليون دوالر، وهذه السفينة هي الثامنة في إطار برنامج تعزيز االسطول الذي يهدف الى امتالك  25
 جديدة.

لجزائري بوجمعه طلعي أن الهدف من تعزيز االسطول التجاري الوطني هو ضمان نقل وقال وزير النقل ا 
، علما أن الكلفة 2020بالمئة بحلول العام  30السلع الجزائرية من طرف االسطول الوطني لترتفع حصته الى 

 مليار دوالر. 1.6السنوية لنقل السلع الجزائرية بحرا تصل الى 
********** 

  2016ويات في مرفأ صالله العماني في النصف االول من العام ارتفاع حركة الحا
حقق مرفأ صالله العماني حركة حاويات جيدة في النصف االول من العام الحالي، مقارنة مع تلك  

مليون  1.228مليون حاوية نمطية مقابل  1.584المسجلة في الفترة عينها من العام الماضي. فقد تداول 
 بالمئة. 29حاوية نمطية ونسبته ألف  356ير قدره حاوية أي بارتفاع كب

( أن ارتفاع حركة APM Terminalsوقالت الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ صالله ) 
الحاويات عائد الى مشروع التوسيع والتطوير الذي شهده المرفأ مؤخرا، حيث رفع من القدرة االستيعابية للمحطة 
وزيادة غاطس رصيفها، ما شجع شركات المالحة العالمية على إرسالها بواخرها العمالقة للتعامل معها، علما 

 لمسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة. والمعلوم أن مرفأ صالله بالمئة من حركة الحاويات هي برسم ا 90أن 
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التي تبلغ سعتها  ”MSC ZOE“قادر على استقبال أكبر بواخر الحاويات في العالم، حيث أمته الباخرة العمالقة 
 حاوية نمطية.  19.224

 مع هذا المرفأ بصورة منتظمة.يتعاملون بواسطة بواخر الحاويات  ا عالميابحري اخط 30ويذكر أن 
********** 

 2016رفأ جده االسالمي في النصف االول من العام استمرار ارتفاع الحركة االجمالية في م
تابع مرفأ جده االسالمي تحقيق حركة جيدة بعدد الحاويات التي تداولها والبضائع العامة التي تعامل  

 2.104مليون حاوية نمطية مقابل  2.174معها في النصف االول من العام الحالي. فقد بلغ مجموع الحاويات 
 بالمئة. 3.33ألف حاوية نمطية ونسبته  70ينها من العام الماضي، أي بتحسن قدره مليون حاوية للفترة ع

 مليون حاوية نمطية كاآلتي: 2.174وتوزع هذا المجموع البالغ  
مليون حاوية، أي بزيادة قدرها  1.093مليون حاوية نمطية مقابل  1.102: بلغ مجموعها الحاويات المفرغة

 بالمئة. 0.82آالف حاوية نمطية ونسبتها  9
ألف حاوية  61حاوية، أي بارتفاع قدره  1.011حاوية نمطية مقابل  1.072: بلغ عددها الحاويات المشحونة

 بالمئة. 6.03نمطية ونسبته 
في النصف االول من العام الحالي مقابل  من البضائع مليون طن 27.936كما تعامل مرفأ جده االسالمي مع    

 بالمئة. 2.19ألف طن ونسبته  599مليون حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو قدره  27.337
 مليون طن كاآلتي:  27.936وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

ألف  177أي بارتفاع قدره  مليون طن، 19.199مليون طن مقابل  19.376: بلغ وزنها البضائع المستوردة
 بالمئة. 0.92طن ونسبته 

ألف طن  422مليون طن، أي بزيادة قدرها  8.138مليون طن مقابل  8.560: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 **********   بالمئة. 5.19ونسبتها 

King Abdullah Port gets US$720 million for second phase expansion 
SAUDI Arabia's first fully privately owned port, King Abdullah Port (KAP), has secured a 

SAR2.7 billion (US$720 million) Arab National Bank and Saudi Arabia British Bank loan for 

the building of a new container facility, ro-ro and bulk terminals. This second phase of KAP's 

master plan will double annual container capacity to six million TEU, ro-ro storage capacity to 

600,000 vehicles and enhance its bulk cargo handling capacity to three million tonnes, reported 

Colchester's Seatrade Maritime News. A portion of the 14-year loan will also be dedicated to 

the development of a logistics hub inside the port. KAP's container throughput in 2015 soared 

73 per cent to 1.3 million TEU while Japan ro-ro operator NYK has committed to two new ro-

ro berths. The first phase of bulk and ro-ro cargo terminals is scheduled to be completed by 

early next year. 
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Managing director of Ports Development Company which owns and operates KAP, Abdullah 

Bin Muhammed Hameedadin, who's an engineer, has overseen a number of key developments 

in the port's short history including the opening of a fourth pier in May last year, raising 

container capacity to around three million TEU. 

KAP occupies a total area of 16 square kilometres and is linked to King Abdullah Economic 

City's Industrial Valley and bonded zone. Once complete, KAP will be able to handle 20 

million TEU, 1.5 million vehicles and 15 million tonnes of clean bulk cargo annually. 

Shipping Gazette .Hong Kong 

********** 

UASC posts biggest operating loss of any major container line 
United Arab Shipping Company (UASC) has posted its financial figures publically for the first 

time, revealing a -9% operating loss – the greatest of any major container carrier, according to 

analysis by Alphaliner. 

The consultancy said the loss could have big implications for UASC’s merger with publically 

listed German carrier Hapag-Lloyd, which was agreed in July. 

The Kuwait-based container line posted an operating loss of -$299m and a net loss of -$384m 

in 2015. Revenue for the year was $3.32bn. 

UASC’s operating losses have continued this year, and have been surpassed only by the 

container divisions of struggling Korean lines Hanjin Shipping and Hyundai Merchant 

Marine, Alphaliner said in its newsletter on Tuesday. 

The Korean lines reported operating losses of -9.8% and -18.5% respectively during the first 

six months of 2016, while UASC posted a loss of -8.6%. 

Alphaliner attributed UASC’s persistent losses to its rapid fleet expansion and newbuilding 

programme for ultra-large container vessels, which since 2013 has comprised six 19,870-teu 

and eleven 14,993-teu boxships. Two of the latter newbuildings are awaiting delivery. 

“The expansion has come at a heavy price for UASC. While the total value of ships owned by 

the company has increased by $1.72bn since the end of 2014, the carrier’s net debt has 

increased by some $1.81bn. Over the same period, UASC’s total equity has shrunk from 

$2.46bn to only $1.89bn due to the heavy losses incurred despite the addition of these new 

‘eco’ ships,” Alphaliner said. The losses also cast a shadow over UASC’s merger with Hapag-

Lloyd, which the consultancy called “lop-sided”. 

UASC’s contribution to the merged company was valued between 28% and 49% of the 

combined entity, based on the two companies’ relative net book values at the end of 2015. The 

broad range is dependent on whether goodwill and other intangible assets were taken into 

account, Alphaliner noted. 

“The final relative valuation agreed by UASC leads its shareholders to obtain only 28% of the 

shares of the combined entity, at the very low end of the valuation range. They would also not 

enjoy any benefits from the potential synergy savings from the merger,” the consultancy said. 

“Based on Hapag-Lloyd’s current market capitalisation of €1.92bn [$2.16bn], the total value 

of UASC’s shares would be worth only €745m ($845m), or a massive 55% discount to its 

current book value.” 

Splash 24/7 

********** 
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 ضعف التجارة البحرية العالمية أدى الى تأجيل تنفيذ المشروع الجديد لتوسيع مرفأ جبل علي
( احمد بن سليم، أن المشروع الجديد لتوسيع DP Worldالعالمية )كشف الرئيس التنفيذي لموانئ دبي  

 مرفأ جبل علي الذي كان مقررا تنفيذه خالل هذا العام، تم تأجيله. 
وأوضح سليم أن هذا التأجيل جاء نتيجة لضعف التجارة البحرية العالمية والذي انسحب ايضا  على  

مليون  1.5ى رفع القدرة االستيعابية لمرفأ جبل علي بحوالي حركة الحاويات في العالم. وكان المشروع يهدف ال
 .2018مليون حاوية نمطية في العام  22.3حاوية نمطية لتصل الى 

مليون  16، بتداوله حوالي 2015ويذكر أن مرفأ جبل علي احتل المرتبة التاسعة في العالم في العام  
 **********    حاوية نمطية.

Cathay Pacific profits plunge amid fierce competition 
Hong Kong-based carrier Cathay Pacific has reported an 82% drop in half-year profits amid 

fierce competition and the economic slowdown in China.  

The airline's net profit in the first half of the year dropped to 353m Hong Kong dollars ($45.5m; 

£34.9m), down 82% from the same period last year.  

Revenue for the six months to 30 June fell 9.2% to HK$45.68bn.  

Cathay is facing challenges on many fronts - air fares, competition from other carriers and fuel 

hedging losses. 

The airline attributed the sharp downturn to slower global economic growth dragging down 

corporate travel and hitting sales of lucrative premium class seats.  

"The operating environment in the first half of 2016 was affected by economic fragility and 

intense competition," chairman John Slosar said in a statement.  

"The slowdown in the mainland China economy caused restrictions to be placed on corporate 

travel. This adversely affected premium class demand, particularly on long-haul routes," the 

company said in its report. 

Headwinds remain 

The company gave a cautious outlook, saying that the same headwinds would remain in the 

second half of the year. Mr Slosar said the overall business outlook "remains challenging". 

The carrier is among the airlines that did not benefit fully from the drop in oil prices, as the 

level at which it has hedged is higher than the spot market price.  

Image copyright AFP Image caption Premium carriers' fortunes are often linked to demand for 

business and first class travel  

Cathay Pacific is also facing fierce competition from mainland Chinese and Middle Eastern 

airlines that are expanding rapidly in the region.  

Carriers such as Air China and China Eastern are offering more direct services from the 

mainland, making it less attractive for passengers to travel via Hong Kong.  

There is also competition from Middle Eastern airlines such as Emirates, Etihad and Qatar 

Airways. 

www.bbc.com 

********** 
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DP World: Cash from operating activities amounted to $905 million up from $857 

million in H1 2015 
DP World announced its first half net profit surged by 50 per cent to $608 million from $405 

million for the same period in 2015, and said it retains the flexibility to bring on extra capacity 

in line with demand. The company said its revenue grew 10.2 per cent to $2.094 billion, 

supported by the acquisitions of Jebel Ali Free Zone (UAE) and Prince Rupert (Canada). Cash 

from operating activities amounted to $905 million from $857 million in the first half of 2015. 

The company invested $586 million across its portfolio during the first half of the year. “Capital 

expenditure guidance for 2016 remains unchanged at between $1.2 billion to $1.4 billion, with 

investments planned into Jebel Ali, Jebel Ali Free Zone, London Gateway, Prince Rupert, JNP 

Mumbai [India], and Yarimca [Turkey],” a company statement said. 

The company said as per its policy of boosting capacity in line with demand, it had delayed at 

Jebel Ali port 1.5 million TEU of Terminal 3 capacity expansion into 2017. It also slowed 

expansion of Terminal 4 due to softer market conditions. “Our flagship port continues to 

operate at high levels of utilisation and we believe the medium-term outlook remains positive, 

particularly with the lead up to Expo 2020.” 

DP World said it had raised $1.2 billion in a new seven-year sukuk transaction at significantly 

improved terms, refinancing $1.1 billion of the existing 2017 sukuk through a tender offer and 

extending the debt maturity profile. Despite a challenging trade environment, DP World’s 

portfolio remains well-placed to continue to outperform the market. 

DP World Group chairman and CEO Sultan Ahmed bin Sulayem said the modest first-half 

earnings growth is a reflection of the challenging trade environment. “This financial 

performance has been achieved despite uncertain market conditions, which once again 

demonstrates the resilient nature of our portfolio. In 2016, we have invested $586 million of 

capex in key growth markets, and this investment leaves us well placed to capitalise on the 

significant medium- to long-term growth potential of this industry.” 

He said the company would maintain the existing shape of its ports portfolio that has a 70 per 

cent exposure to origin and destination cargo and 75 per cent exposure to faster growing 

markets. “The outlook for trade growth remains uncertain, however, we believe our portfolio 

is well-positioned to continue to outperform the market. We remain focused on delivering 

relevant new capacity in the right markets through disciplined investment, improving 

efficiencies and managing costs to drive profitability,” said bin Sulayem. 

“Looking ahead to the second half of the year, we expect throughput performance to improve. 

Overall, the strong financial performance of the first six months leaves us well-placed to meet 

full-year market expectations,” he said. Market conditions in the Middle East, Europe and 

Africa region were mixed. “Growth within our portfolio outside of the UAE was strong, with 

Europe continuing to outperform, mainly driven by the ramp up at London Gateway. Volumes 

in the UAE were down by six per cent at 7.4 million TEU, reflecting a reduction in lower 

margin cargo. Revenue in the region grew 12.1 per cent to $1.542 billion, aided by the 

acquisition of Jebel Ali Free Zone. Like-for-like containerised revenue per TEU was up by 6.5 

per cent and total revenue per TEU was up by 5.7 per cent.” 

Khaleej Times 

********** 
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Maersk and MSC will add vessels on three routes for Asia - America 

The world's top two container shippers, Maersk and MSC, will add vessels on three routes for 

Asia-North America to fill the void left after Hanjin's collapse, South Korea said. Hyundai 

Merchant Marine will also cover another Asia-North America route, the government added. 

Elsewhere, courts in the United Kingdom and Japan have granted protection from creditors to 

ships run by Hanjin, the government added. The shipper is also seeking stay orders to prevent 

creditors from seizing its vessels in other countries, such as Germany and Netherlands. 

Business Standard 

********** 

 التركية بين اسبانيا وشرق المتوسط ”ARKAS”خدمات جديدة لـ
تفعيل الخدمات التي تقدمها بين اسبانيا وشرق المتوسط عبر  ”ARKAS“قررت شركة المالحة التركية  

 4. فقد وضعت ”Spain East Med Service (SEM)“مرفأ جنوى االيطالي وبواسطة خطها البحري المنتظم 
حاوية مبردة  500حاوية نمطية من ضمنها حوالي  2500بواخر بتصرف هذا الخط، سعة الواحدة منها حوالي 

(Reefer Containers .وذلك من أجل تأمين الخدمات المنتظمة ،) 
أيلول )سبتمبر( الجاري، بواسطة الباخرة  10ومن المتوقع أن يباشر هذا الخط نشاطه الجديد في 

“Horace A” .انطالقا من مرفأ جنوى وبمعدل رحلة اسبوعيا 
********** 

“Nile Dutch”  مرفأ  توسع نشاطها نحو Matadi الكونغولي 
الهولندية التعامل بصورة منتظمة مع محطة الحاويات في مرفأ  ”Nile Dutch Container Line“بدات شركة 

Matadi  حاوية نمطية هذا المرفأ، حيث رست على  600الكونغولي. فقد أمت احدى بواخرها التي تبلغ سعتها
ا بواسطة رافعاتها مترا، وقامت بتفريغ حمولته 350القسم المنجز من رصيف محطة الحاويات والبالغ طوله 

 (.Self-Ship Cranesالذاتية )
الفيليبينية المشغلة لمحطات الحاويات هي التي تقوم ببناء هذه المحطة  ”ICTSI“والمعلوم أن شركة  

( وباحة mobile cranesمتر ومجهز برافعتين متحركتين ) 12متر وبعمق  700التي ستضم رصيفا بطول 
 ألف حاوية نمطية سنويا. 3500االستيعابية الستيعاب الحاويات تبلغ قدرتها 

********** 
ACP Sets Maximum Draft for Neopanamax Locks 

Based on the current level of Gatun Lake and the weather forecast for the following weeks, 

the Panama Canal Authority (ACP) has updated the maximum draft for Neopanamax vessels 

on August 5, effective immediately. 

According to ACP’s advisory to shipping, the maximum allowable draft for vessels drafting 

the Neopanamax locks will be 13.41 meters Tropical Fresh Water (TFW). The maximum 

authorized transit draft was previously set at 11.74 meters TFW. 
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The announcement comes on the back of the suspension of the third draft restriction that was 

scheduled to become effective on June 6, 2016, amid dry weather conditions brought about by 

the El Niño. The dry weather triggered a drought in the canal watershed, causing the water 

level of the lake to fall below its average. The restriction was initially scheduled to take effect 

as of May 9, but was pushed due to rainfall in the Panama Canal watershed. 

World Maritime News  ********** 

Evergreen Strengthens Indian Subcontinent Network 

In a move designed to significantly enhance its service on the China-Indian Subcontinent trade, 

Evergreen Line is teaming up with K Line, COSCO, Wan Hai and PIL to offer two new joint 

services from early September. Both will provide direct calls at Karachi and Mundra and will 

improve current transit time. 

The PMX (Pakistan Mundra Express) service will utilise six ships of 4,200 TEU and call at 

Qingdao, Shanghai, Ningbo, Singapore, Port Klang, Karachi, Mundra, Colombo and Singapore 

once more before returning to Qingdao. The first sailing on the Evergreen Line's service is 

scheduled to depart from Qingdao on the 4th of September. 

The PIX (Pakistan India Express) will employ five ships of 4,200 TEU. This service is scheduled 

to commence with a sailing from Jiangyin (Fuzhou) on the 8th of September and call at Hong 

Kong, Nansha, Shekou, Singapore, Port Klang, Colombo, Karachi, Mundra, Port Klang and then 

back to Jiangyin. 

In addition to providing efficient shipping service between China and Northwest India as well 

as Pakistan, the pair of regional services will also further expand Evergreen Line's global service 

network by improving connectivity via its transhipment hubs in Singapore, Port Klang and 

Colombo. 

Evergreen Line 

********** 

Bellissima: second new MSC Cruises ship named 
News of the new ship, to launch in spring 2019, came as the first of MSC's new mega-ships 

was floated out from dry dock to a wet dock for the final stage of its construction.  

MSC Meraviglia, dubbed "the ship for all seasons" will launch in June 2017 and will feature 

entertainment such as Cirque du Soleil performances, Broadway-style shows, 10 different areas 

for dancing, a full-size bowling alley and three exciting waterslides.  

It will also have 12 dining venues including a chocolate atelier and creperie, and the renowned 

Kaito Sushi Bar.  

www.express.co.uk    ********** 

 في الربع الثاني من العام الحالي ”CMA CGM“مليون دوالر الخسائر الصافية لمجموعة  109
الفرنسية خسائر في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح للفترة  ”CMA CGM“سجلت مجموعة  

مليون دوالر.  156مليون دوالر مقابل أرباح فاقت الـ 109عينها من العام الماضي. فقد بلغت خسائرها الصافية 
ثاني ذاته من بالمئة عن الربع ال 18مليار دوالر أي بانخفاض  4مليار دوالر مقابل  3.3كما بلغت ايراداتها 

 بالمئة. 0.2مليون حاوية نمطية بارتفاع طفيف نسبته  3.3، في حين أمنت شحن 2015العام 
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السنغابورية أدى الى ارتفاع عدد  ”NOL“صفقة شرائها لمجموعة  ”CMA CGM“ويذكر أن إبرام  
 مليون حاوية نمطية. 2.212باخرة بسعة اجمالية قدرها  477البواخر في االسطول الذي تستخدمه الى 

********** 
 بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي 44اتحادات بحرية تهيمن على  3

اتحادات بحرية عمالقة تشرف على  3صة بالشؤون البحرية، أن المتخص ”Alphaliner“ذكرت نشرة  
العالمي وتبلغ قيمة البواخر التي تستخدمها حوالي التجاري بالمئة من السعة االجمالية لالسطول  44تشغيل 
 مليار دوالر اميركي. 130

ى بأسطول يحتل المرتبة االول  ”Ocean Alliance“الى أن االتحاد البحري  ”Alphaliner“وأشارت  
مليار دوالر  23.9مليون حاوية نمطية وتبلغ قيمتها حوالي  4.08باخرة بسعة اجمالية قدرها  539مكون من 

باخرة بسعة اجمالية قدرها  483بأسطول مكون من  ”2M“حتلها االتحاد البحري يأميركي. أما المرتبة الثانية ف
 ”Alliance“. أما المرتبة الثالثة فيحتله اتحاد بحري مليون دوالر 16.62مليون حاوية نمطية تبلغ قيمتها  3.3

مليون حاوية  16.61مليون حاوية نمطية تبلغ قيمتها  2.7باخرة بسعة اجمالية قدرها  347بأسطول يضم 
 **********   نمطية.

 العالم أنحاء  منماليين مركبة  4جنرال موتورز تسحب أكثر من 
ماليين مركبة من  4بسحب أكثر من  ”General Motors“السيارات االميركية  صناعة تقوم شركة 

(. Seat belt( وحزام األمان )Airbagsإنتاجها في أنحاء العالم، بسبب عيب في برنامج عمل وسائد الهواء )
. وقالت الشركة 2017الى  2014بات وسيارات الدفاع الرباعي من صنع االعوام ر وسيتم سحب شاحنات وع

مليون  3.6االميركية، أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير مادي عليها ألن أكثر من  Detroit مقرها مدينة و 
 مليون مركبة سيجري سحبها، بيعت في أسواق الواليات المتحدة االميركية. 4.3مركبة من أصل 

في مفتاح  لعيب، 2014في العام مليون عربة  2.6والمعروف أن شركة جنرال موتورز كانت سحبت  
 حالة وفاة. 124اإلشغال يعطل أكياس الهواء ودفعت تعويضات عن 

********** 
(Mini Alliance)  كوري جنوبي القتسام خدمات“Hanjin” المنهارة 

أنها أنشأت  ”Hyundai Merchant Marine (HNN)“أعلنت شركة المالحة الكورية الجنوبية  
المثقلة بالديون  ”Hanjin“(  يضم شركات مالحة كورية لتأمين خدمات Mini Allianceاتحادا بحريا مصغرا )

  والتي تقدمت بطلب حماية لدى السلطات المختصة، تمهيدا إلعالن إفالسها رسميا.

 
40/43 
ICN – Newsletter nr. 65 – September 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

 

-41- 

، ”Korea Marine Transport“( كل من HMMويضم االتحاد البحري المصغر باالضافة الى )
“Sinokor Merchant Marine”  و“Heung A Shipping” . 

( أن تأليف هذا االتحاد يأتي لمساعدة االقتصاد الوطني والمصدرين HMMوأوضح مسؤول في شركة ) 
 التي أوقفت نشاطها  ”Hanjin“الكوريين لالستمرار بشحن وانسياب بضائعهم بين جنوب وشرق آسيا، بدال من 

 رباخرة اعتبارا من نهاية شهر أيلول الجاري لتسيي 15مضيفا أن هذا االتحاد سيستخدم  ،البحري بصورة نهائية
 خطوط بحرية منتظمة تربط مرافئ كوريا الجنوبية بمرافئ في سنغابور وماليزيا واندونيسيا وفييتنام وتايالند. 4

( المؤلف من 2M( تجري مفاوضات لالنضمام الى االتحاد البحري العمالق )HMMويذكر أن ) 
“Maersk”  الدانمركية و“MSC” لى نتائج ايجابية تمهيدا السويسرية، وهي تأمل أن تؤدي تلك المفاوضات ا

 لتوقيع عقد االنضمام الى هذا االتحاد خالل شهر تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل.
********** 

 2016مليار دوالر حتى آب )أغسطس(  24.47ارتفاع حركة مرفأ شنغهاي الى 
ي، اضسجل مرفأ شنغهاي الصيني ارتفاعا بعدد الحاويات التي تداولها في شهر آب )أغسطس( الم 

بالمئة. كما  6.5ماليين حاوية نمطية بزيادة  3.31، فقد بلغ 2015عما كان عليه في الشهر ذاته من العام 
 بالمئة. 1.2ماليين حاوية نمطية وبنسبة  3.27ارتفع عن شهر تموز )يوليو( المنصرم الذي تعامل مع 

مليون حاوية نمطية في  24.47وتداول مرفأ شنغهاي الذي ما يزال يحتل المرتبة االولى في العالم  
مليون حاوية للفترة ذاتها من العام المنصرم، أي  24.25االشهر الثمانية االولى من العام الحالي، مقابل 

 بالمئة. 1ألف حاوية نمطية ونسبته  220بارتفاع قدره 
********** 

Samsung Shares Fall After the Galaxy Note 7 Is Recalled 
The stock price has hit a two-month low as Galaxy Note 7 woes continue 

(SEOUL) – Samsung Electronics Co Ltd’s shares fell to their lowest level in nearly two months 

after the tech giant told customers to switch off and return their new Galaxy Note 7 smartphones 

due to fire-prone batteries. Investors had wiped 15.9 trillion won ($14.3 billion) off the South 

Korean firm’s market capitalisation, as a series of warnings from regulators and airlines around 

the world raised fears for the future of the flagship device. 

“Some said initially the Galaxy Note 7 could be the best smartphone ever, but now it’s possible 

the phone will go down as the worst ever,” IBK Securities analyst Lee Seung-woo said, 

predicting weak sales in the fourth quarter 

Yahoo.com      

********* 

 
41/43 
ICN – Newsletter nr. 65 – September 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

 

-42- 

 

 كة سكك حديد أميركيةر قطارات فرنسية لش
 ”Amttrak“عقدا مع شركة السكك الحديد االميركية  ”Alstom“أبرمت مجموعة النقل الفرنسية  
 مليار دوالر لبيعها قطارات سريعة من الجيل االخير. 1.8بقيمة 

مسافرا، ومن المقرر أن تربط  400قطارا بسعة  28وأشارت المجموعة الى أن الصفقة تتضمن بيع  
( بين بوسطن والعاصمة االميركية واشنطن مرورا بنيو يورك وفيالدلفيا .T.G.Vالقطارات السريعة الجديدة )

 **********   لومترا.كي 730لمسافة 
 أثينا مصممة على تنفيذ مشروع نقل الغاز الروسي الى أوروبا

مستشار رئيس الوزراء اليوناني، بان أثينا مصممة على تنفيذ مشروع بناء  Dimitris Velanisصرح  
 خط أنابيب الغاز الروسي الى أوروبا.

ا على علم بذلك"  واضاف "نعتقد أننا "سنعمل على تنفيذ المشروع بال شك... وأوروب Velanisوقال  
سنجد لغة مشتركة مع المفوضية االوروبية ومع اللجان ومع أوروبا... في هذا االتجاه، وإليجاد لغة مشتركة 

 وأعتقد أننا جميعا سوف نجد حال جيدا سلميا ومنطقيا". ،تعمل ايضا الحكومة الروسية نفسها
اليونانية قد وقعت في شباط )فبراير(  ”Depa“االيطالية و  ”Edison“الروسية و  ”Gaz Prom“وكانت شركة  

 ( الى اليونان ومن ثم الى ايطاليا.Bulgariaالماضي على مذكرة إمدادات الغاز الروسي عبر دولة ثانية )
********** 

 بوتين يفتتح خط مترو جديدا في موسكو
افتتح الرئيس الروسي فالديمير بوتين خط مترو جديدا فوق االرض في موسكو، وذلك في إطار خطة  

تهدف لمواكبة ازدياد عدد سكان العاصمة وللتخفيف من حدة االزدحام. وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الخط 
على أن يتم االنتهاء من  منها 26محطة، تم افتتاح  31الجديد المعروف باسم "الخط الدائري المركزي" يتضمن 

كيلومترا ويخدم مساحة واسعة من  54بناء المحطات الخمس االخرى في أقرب وقت، ويبلغ طول الخط الجديد 
مليار دوالر. ومن المتوقع أن ينقل الخط  1.53مليار روبل أي ما يعادل نحو  100العاصمة وبلغت كلفة بنائه 

 .2020راكب في العام مليون  120االول ليصل عددهم الى مليون راكب في العام  75الجديد ما يقارب 
********** 
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 ر الحاويات الجديدةاسعأانخفاض 
. 2014عليه في العام  ، عما كان2015ملموسا خالل العام سجلت سعر الحاوية الجديدة انخفاضا  

 450دوالر، أي بانخفاض قدره  1450دوالر الى  1900قدم من  20فقد تراجع سعر الحاوية الجديدة من فئة 
 بالمئة. 24دوالر ونسبته 

للبحوث البحرية هذا التراجع الى انخفاض أسعار المعادن ال سيما معدن   ”Drewry“وعزت مؤسسة  
"الصلب" الذي تصنع منه الحاويات. كما أن ركود االقتصاد العالمي انعكس سلبا على حركة التجارة البحرية، ما 

 دفع شركات المالحة العالمية الى خفض طلباتها لشراء حاويات جديدة.
قيمة االجمالية للحاويات المتداولة في العالم بسبب تراجع سعر معدن انخفاض ال ”Drewry“وقدرت  

 .2015مليار دوالر في العام  70الى  2010مليار دوالر في العام  90من  "الصلب"
********** 

 2016مليون دوالر في النصف االول من العام  348الدانمركية الى  ”Maersk“انخفاض أرباح 
الدانمركية  ”Maersk“ألجور النقل البحري الى انخفاض أرباح مجموعة أدى التراجع الدراماتيكي  

وايراداتها في النصف االول من العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد تراجعت 
 17.4 مليار دوالر وبنسبة 17.4بالمئة، ومجموع ايراداتها الى  85.6مليون دوالر وبنسبة  348أرباحها الى 

 بالمئة. 
أن الخط المالحي الذي تسيره  ”Maersk“من جهة ثانية، افاد البيان المالي الصادر عن مجموعة          

“Maersk Line”  ماليين دوالر في النصف االول من العام الحالي، وتراجع  107سجل خسائر صافية بلغت
الرئيس التنفيذي لمجموعة  Soren Skouبالمئة. وصرح  19.8مليار دوالر وبنسبة  10.3ايراداته الى 
“Maersk”  أن التراجع المستمر ألجور النقل البحري والفائض الكبير  بسعة االسطول التجاري العالمي، أديا

الى حدوث خلل في توازن العرض والطلب، ما انعكس سلبا على النتائج المالية والعملية لشركات المالحة العالمية 
 .”Maersk“ومن بينها 

********** 
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