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   .2016االولى من العام الثمانية االشهر خالل مرفأ بيروت ارتفاع الحركة االجمالية في  -

  .التي أمت مرفأ بيروتعدد البواخر رقم كبير ب -

  .المصدرة بحرالبنانية البضائع انخفاض الالمستوردة برسم االستهالك المحلي و البضائع حركة نمو  -

  الحاويات.ارتفاع طفيف لحركة  -

  زيادة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات المصدرة مألى للضائع لبنانية. -

  تراجع ملموس لحركة الحاويات برسم المسافنة. -

  حركة السيارات.ارتفاع مجموع  -

  .المرفئية ورئاسة الميناءرتفاع ينسح  للى مجموع الواردات اال  -

 9/10 مرفأ طرابلس يكرم توفيق سلطان. -

 10/11 بانتخا  رئيس وتحسين المناخ السياسي ستتدفق المشاريع.فرلون في افتتاح مجمع للمطالم في النقاش: -
زخور: رقم قياسي بحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في مرفأ بيروت خالل شهر آ  )أغسطس( -

2016. 
11/12 

- three years.$3.4 billion for Lebanon from UN for next  12/13 

 13 .فادي الجميل نسعى الى تعزيز الصادرات اللبنانية الى دول االتحاد االوروبي-

 
1/46 
ICN – Newsletter nr. 66 – October 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 



 

 
 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-2- 
 

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

13/17 

-million at August 2016. 10818Lebanon trade deficit up to USD   
  .منهفاتورة التصدير وتراجع  لبنان ارتفاع فاتورة االستيراد الى-
  ارتفاع فاتورة االستيراد ينسح  للى لجز الميزان التجاري.-
  لبنان.تتصدر قائمة البلدان المصدرة الى الصين ما تزال  -

  أفريقيا الجنوبية تحتل المرتبة االولى بين البلدان المستوردة من لبنان. -

  .هالمستوردة منارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان وحصة البلدان العشرة االولى  -

  من قيمة فاتورة التصدير تمت لبر مرفأ بيروت. %47من قيمة فاتورة االستيراد و  74% -

- 8 months  of 2016. stTop 10 exporting countries to Lebanon in 1  
- 8 months of 2016. stTop 10 importing countries from Lebanon in 1  
- Hajj Hassan meets Egyptian Ambassador. 17 
 17/18 .2016االشهر الثمانية االولى من العام انخفاض صغير بعدد السيارات الجديدة المبالة في  -

 18 .اجتماع لمل بين الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ومدير اقليم جمرك بيروت -

 19 .2016منى بوارشي  بين أقوى سيدات االلمال العربيات للعام  -

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

19/21 

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

ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية  -
 الحاويات برسم المسافنة.حركة وانخفاض 

 

  .2016من المجموع العام للحاويات في االشهر الثمانية االولى من العام  %26 المسافنةحركة حصة  -
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  سلبا للى حركة المسافنة.لوامل خارجية انعكست  -

-MSC   21/22 .لاما للى تأسيسها  20)لبنان( تحتفل بمرور 

 22/23 .النائ  قباني يطال  بخصخصة مرفأ طرابلس-

 23/24 .سالمه: مصرف لبنان يشجع للى التسليف بالليرة اللبنانية-

- Summary of Beirut Port statistics in August 2016 compared with July  2016. 24/27 

  .2016ورئاسة الميناء في آ  )أغسطس( واردات المرفئية الو بيروت مرفأ االجمالية في حركة الارتفاع  -

  .تراجع البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي وارتفاع البضائع اللبنانية المصدرة -

  .2016ارتفاع مجموع الحاويات في آ  )أغسطس(  -

والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية، ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي  -
 وانخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة.

 

  .تراجع حركة السيارات في مرفأ بيروت -
  .ارتفاع الحركة ينعكس ايجابا للى الواردات المرفئية ورئاسة الميناء -
 27 .تدشين منصة تدريبية للى استخدام الطاقة الشمسية في معهد البحوث الصنالية -
- Summary of Tripoli Port statistics at August 2016 compared with the same period 

of 2015. 
28/29 

  .2016ارتفاع كبير بحركة مرفأ طرابلس ووارداته المرفئية في االشهر الثمانية االولى من العام  -
لدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة من بواخر الرو/رو )العبارات( والمشحونة لليها مستمر  -

 .باالرتفاع
 

  .إقفال المعابر البرية لبر االراضي السورية انعكس ايجابا للى حركة مرفأ طرابلس -
- Le Liban reste au 7e rang arabe en matièere de libertés économiques. 29/30 
- of Lebanese International Trade Exchange in August 2016.Summary  30/32 

- Lebanon Trade deficit up to USD 1611 million in August 2016 .  
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  .مليون دوالر 340الى  التصديرمليون دوالر و  1951الى  فاتورة االستيرادارتفاع  -

  باالستيراد من لبنان. أفريقيا الجنوبية االولىالصين االولى بالتصدير الى لبنان و  -

  مرفأ بيروت.من فاتورة االستيراد الى لبنان تمت لبر  % 73 -
  .من فاتورة التصدير من لبنان تمت لبر مطار رفيق الحريري الدولي 53% -
- COSCO to more than double Abu Dhabi box volume with brand new port. 32/33 
 33 . 2016حركة الحاويات في مرفأ دمياط المصري حتى آ  )أغسطس( ارتفاع  -
 33/34 .االردن يطال  السعودية باستثناء االردنيين من رسوم التأشيرات -

 34 .القاضي كـ"شخصية العام" في مجال النقل البحري المصريتكريم اللواء محمود حاتم  -

- ICTSI Basra adds 2 postpanamax cranes and 900.000 TEU capacity. 34/35 

 الثمانية االولى من العامارتفاع حركة الحاويات وتراجع البضائع في مرفأ العقبة االردني في االشهر  -
2016. 

35 

 35/36 .للخطوط الجوية القطرية ”Boeing“طائرة  100 -

 36 .افتتاح خط سكك حديدية كهربائي بين أثيوبيا وجيبوتي -

 36 .2016الالذقية في االشهر الثمانية االولى من العام ارتفاع ايرادات مرفأ  -

 36/37 . 2016مليون ريا ل سعودي أرباح "البحري" السعودية في النصف االول من العام  1116.2 -

 37 .مليار دوالر 12االجراءات للحصول للى قرض بـصندوق النقد الدولي يطال  مصر بمزيد من  -

 37/38 .2016زيادة جيدة بحركة مرفأ طنجة المغربي حتى آ  )أغسطس(  -

 38 .مصر ضمن لجنة ثالثية دولية لوضع استراتيجيات النقل البحري في العالم -

- “Lloyd’s” list Global Awards 2016: CMA CGM and Rodolphe Saade awarded with 
the two highest distinctions.. 

38/39 

 39/40 . 2016تراجع لمليات القرصنة البحرية في النصف االول من العام  -
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- BIMCO calls for end to boxship orders to keep industry viable. 40/41 

 41 .النقل البحري العالميمخاطر كبيرة تهدد قطاع  -

- OOCL cuts Christmas sailings in anticipation of low shipping demand. 41/42 

 42 االلماني: المفاوضات واالشالات سببت هبوط قيمة أسهم البنك. “Deutshe Bank”مدير  -

-Cosco  aims to boost Piraeus container volume 35pc to 5 million TEU by 2018. 42/43 

 43 مليار دوالر. 398ارتفاع احتياطات روسيا النقدية الى  -
- bankruptcy if restructuring cannot be achievedRickmers trust faces . 43 
 44  .2016االسرائيلية في الربع الثاني من العام  ”ZIM“مليون دوالر خسائر  74 -

- WTO says global trade had its worst year since financial crisis. 44 

-“K Line” .45 تدحض خبرا زائفا لن ضعف إمكاناتها المالية 
 45 .قطاع الشحن البحري العالمي يأخذ اجراءات لخفض التلوث-
 45/46 في العام الحالي. (scrappedباخرة ناقلة للحاويات تم خردتها ) 147-
 46 .كوريا الجنوبية تسعى إلنقاذ النقل البحري الوطني -

 
 
 

باإلمكان االطالع للى كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة للى الموقع االلكتروني للغرفة الدولية للمالحة 
 www.icnbeirut.com  في بيروت 
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Summary of Beirut Port Statistics at August 2016 compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 8 months  

2016 

1st 8 months 

2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,390 1,179 +211 +18 % 

Total Tonnage handled (tons)  5,933 million 5,409 million +524 thousand +10 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

5,277 million 4,728 million +549 thousand +12 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

656 681 -25  -4 % 

Total Containers handled (TEU) 770,205 764,240 +5,965 +1 % 

Total containers imported (TEU) 378,982 378,008 +974 +1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

270,632 250,737 +19,895 +8 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

8,610 8,067 +543 +7 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

99,740 119,204 -19,464 -16 % 

Total containers exported  (TEU)  377,328 374,506 +2,822 +1 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

58,404 55,837 +2,567 +5 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

220,812 197,330 +23,482 +12 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

98,112 121,339 -23,227 -19 % 

Total containers transshipment (TEU) 197,852 240,543 -42,691 -18 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

13,895 11,726 +2,169 +19 % 

Total cars handled (cars) 69,617 68,901 +716 +1 % 

Total imported cars (cars) 60,483 59,560 +923 +2 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 9,134 9,341 -207 -2 % 

Total port revenues (USD) (million)  160,543 158,756 +1,787 +1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

3,694 3,722 -28  thousand -1 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

164,237 162,478 +1,759 +1 % 

**********  
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انسح  ايضا للى المجموع العام للواردات المرفئية ورئاسة ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت 
 2016الميناء في االشهر الثمانية االولى من العام 

أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل ارتفالا بحركته االجمالية في االشهر الثمانية االولى من العام  
ضي. كما بينت أن هذا االرتفاع انعكس ايجابا الحالي، مقارنة مع تلك المحققة في الفترة ذاتها من العام الما

 للى المجموع العام للواردات المرفئية ورئاسة مرفأ بيروت.
 2015و  2016مقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر الثمانية االولى من العامين 

االرقام   ، 2015و  2016وبينت المقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر الثمانية االولى من العامين 
 التالية:

 بالمئة. 18باخرة ونسبته  211باخرة، أي بارتفاع قدره  1.179باخرة مقابل  1.390بلغ  :مجموع البواخر
 524ماليين طن، أي بارتفاع قدره  5.409ماليين طن مقابل  5.933بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 
 بالمئة. 10ألف طن ونسبته 

 ماليين طن كاآلتي: 5.933وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
ماليين طن، أي  4.728ماليين طن مقابل  5.277: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 12ألف طن ونسبته  549بتحسن قدره 
ألف طن  25ف طن، أي بانخفاض قدره أل 681ألف طن مقابل  656: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 4ونسبته 
 2016ارتفاع حركة الحاويات في االشهر الثمانية االولى من العام 

كما أفادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر الثمانية االولى من         
 770.205ة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجمولها العام الحالي، جاءت أكبر مما كانت لليه في الفتر 

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها  5.965حاوية، أي بزيادة قدرها  764.240حاوية نمطية مقابل 
، 2016حاوية نمطية في االشهر الثمانية االولى من العام  770.205وتوزع هذا المجموع البالغ 

 كاآلتي:

  974حاوية، أي بارتفاع قدره  378.008حاوية نمطية مقابل  378.982لددها : بلغ الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع قدره  374.506حاوية نمطية مقابل  377.328: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 1حاوية ونسبته  2.822
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حاوية، أي  11.726حاوية نمطية مقابل  13.895: بلغ لددها الحاويات المعاد تستيفها للى متن السفن
 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  2.169بتحسن  قدره 

 ؟ 2016في االشهر الثمانية االولى من العام  كيف توزلت حركة الحاويات المستوردة
 378.982وتوزلت حركة الحاويات المستوردة في االشهر الثمانية االولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي:
حاوية نمطية مقابل  270.632: سجلت ارتفالا فبلغ مجمولها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 8حاوية نمطية ونسبته  19.895حاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  250.737
 بالمئة.

حاوية  543حاوية، أي بارتفاع قدره  8.067حاوية نمطية مقابل  8.610: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 7نمطية ونسبته 

حاوية، أي بتراجع قدره  119.204حاوية نمطية مقابل  99.740: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  19.464

 ؟ 2016والمعاد تصديرها في االشهر الثمانية االولى من العام لحاويات المصدرة وكيف توزلت حركة ا
الغة م الحالي والبوتوزلت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر الثمانية االولى من العا 

 حاوية نمطية كاآلتي: 377.328
حاوية، أي بارتفاع  55.837حاوية نمطية مقابل  58.404: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.567جيد قدره 
  220.812 : بلغتهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االست

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبتها  23.482حاوية، أي بزيادة قدرها  197.330حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي بانخفاض  121.339حاوية نمطية مقابل  98.112: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  23.227قدره 

 انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر الثمانية االولى من العام الحالي
حاوية نمطية في االشهر الثمانية االولى من  197.852وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  

ية نمطية حاو   42.691حاوية للفترة لينها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  240.543العام الحالي، مقابل 
 بالمئة. 18ونسبته 
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 2016ارتفاع حركة السيارات في االشهر الثمانية االولى من العام 
تعامل معها في االشهر الثمانية االولى من العام  بينما سجل مرفأ بيروت ارتفالا بحركة السيارات التي 

سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة جيدة  68.901سيارة مقابل  69.617الحالي، فبلغ مجمولها 
 بالمئة. 1سيارة ونسبتها  716قدرها 

 سيارة كاآلتي: 69.617وتوزع هذا المجموع البالغ 
سيارة  923سيارة، أي بزيادة قدرها  59.560سيارة مقابل  60.483 : بلغ مجمولهاالسيارات المستوردة

 بالمئة. 2ونسبتها 
سيارة  207سيارة، أي بانخفاض قدره  9.341سيارة مقابل  9.134: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 2ونسبته حوالي 
 ة ورئاسة الميناءارتفاع الحركة االجمالية انعكس ايجابا للى مجموع الواردات المرفئي

وأظهرت االحصاءات أن ارتفاع  الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في االشهر الثمانية االولى من العام  
مليون دوالر مقابل  164.237الحالي، انعكس ايجابا للى مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ 

 1مليون دوالر ونسبتها  1.759ماضي، أي بزيادة قدرها مليون دوالر للفترة نفسها من العام ال 162.478
 بالمئة.

، 2016مليون دوالر في االشهر الثمانية االولى من العام  164.237وتوزع هذا المجموع البالغ 
 كاآلتي:
  1.787مليون دوالر أي بارتفاع قدره  158.756مليون دوالر مقابل  160.543: بلغ الواردات المرفئيةمجموع 
 بالمئة. 1دوالر ونسبته مليون 
ألف  28ماليين دوالر، أي بتراجع قدره  3.722ماليين دوالر مقابل  3.694: بلغ واردات رئاسة الميناءمجموع 

 بالمئة. 1دوالر ونسبته 
********** 

 مرفأ طرابلس يكرم توفيق سلطان
كرم مرفأ طرابلس في حفل أقامه للى رصيف الحاويات في المرفأ، توفيق سلطان، بحضور الرئيس  

نجي  ميقاتي، رئيس الحكومة المصرية االسبق لصام شرف، وزير االشغال العامة والنقل غازي زليتر، النائ  
ر، وحشد من النوا  غازي العريضي ممثال النائ  كمال جنبالط ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعا

 والشخصيات والعاملين في قطاع النقل البحري اللبناني والمصري. بداية ألقى الصحافي في صحيفة "السفير" 
9/46 
ICN – Newsletter nr. 66 – October 2016  العودة الى الفهرس–  Back to Index 



 

 
 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-10- 
 

فيها بسلطان الذي لمل ويعمل للى تطوير مرفأ طرابلس وتوسيعه. ثم ألقى محمود سله  غسان ريفي كلمة نّوه 
رئيس مجلس ادارة المرفأ كلمة لبر فيها لن امتنان العائلة المرفئية في طرابلس لسلطان للى ما بذله من جهد 

لند الرئيس  ها: "ألبي راشدلتنفيذ مشاريع التحديث والتطوير في المرفأ. ثم ألقى الوزير غازي زليتر كلمة جاء في
نبيه بري مكانة لالية ومحبة متبادلة متجذرة في العروق والقل ". وتابع: " أقف اليوم بينكم ألكرم معكم ومع 
ادارة مرفأ طرابلس تلك الشخصية الطرابلسية الفذة التي تعلمنا منها االصرار والتفاني وااللتزام بالقضايا التي 

خاذل"... ثم كانت كلمة لتوفيق سلطان الذي لرض فيها تاريخ طرابلس المحرومة نؤمن بها دون مساومة أو ت
والمراحل التي مرت بها الى حين تأسيس المرفأ" وقال "إن مرفأ طرابلس به ميزات تفتقر اليها غالبية المرافئ، 

محيطه رص لمل لفوجود محطة للسكة الحديدية في حرمه والمساحة الكبيرة القابلة للزيادة، وموقعه، سيوفر ف
في لكار وزغرتا والكورة وطرابلس... لذلك وج  للينا تسريع ألمال البنى التحتية كي نكون بجهوزية تامة 

 لام. 100لتقوم طرابلس بالدور الكبير وتعويض ما فاتنا خالل 
********** 

 عفرلون في افتتاح مجمع للمطالم: بانتخا  رئيس وتحسن المناخ السياسي ستتدفق المشاري
، في منطقة ”The Naccache Gardens“فتتح وزير السياحة ميشال فرلون مجمعا للمطالم ا

النقاش، في حضور فالليات سياسية واقتصادية وسياحية ووسائل اإللالم ولدد كبير من رواد المطالم 
 والمدلوين.

 المجمع يطمح الى"حكيم بوزير السياحة والحضور، معتبرا ان رئيس مجلس ادارة المشروع نديم ورح  
استقطا  كل األفراد والعائالت من كل المناطق، نظرا لموقعه االستراتيجي، وخصوصا سكان المتن الشمالي 
وكسروان وصوال الى بيروت وجبيل والباحثين لن مكان لالستمتاع واإلسترخاء خالل تناول األطعمة الشهية في 

 ."وبيئي وصحي بعيد لن صخ  المدينة جو طبيعي
الهدف ليس تجاريا فقط، إنما يترافق مع أهداف لديدة، أبرزها منح فرص لمل للعديد من الشبان "وقال: 

والشابات، وكلنا أمل في الوصول الى النجاح المطلو  والمساهمة في تفعيل السياحة لبر تقديم الجودة والنولية 
 ."قمة الطيبة التي يشتهر بها لبنانوالل

 ونـــــــــكلمة فرل
أنا سعيد جدا بافتتاح هذه السلسلة من المطالم التي تمتاز "القى الوزير فرلون كلمة قال فيها: ثم 

ت كأول مقصد تخببنوليتها وحرفيتها وروح الضيافة والمستوى العالي الذي يعكس ويؤكد ويفسر لماذا بيروت ان
 ."للطعام في العالم
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هذا المشروع نولي ومتعدد المطابخ، من الفرنسية الى المكسيكية واليابانية واللبنانية الموجودة "اضاف: 
لها الى الخارج يتم نقفيه، ونتمنى مع افتتاح مثل هذه المطالم أن نؤكد الصورة الحقيقية للمطالم اللبنانية والتي 

يؤمن  مشروعلبر اإلمتيازات المختلفة، حيث بتنا نشاهدها في غالبية دول العالم، إضافة الى ذلك، فإن هذا ال
 ."فرصة لمل 300أكثر من 

يتحسن المناخ السياسي في ظل استمرار الهدوء األمني الذي يسمح بإقامة أكثر من "وتمنى فرلون أن 
ائمة من كل المطالم، والذي سيؤدي في حال هذا التحسن السياسي الى كثير من نشاط سياحي وحركة د 300

اإلستثمارات وافتتاح المزيد من المشاريع، بعد أن افتتحنا لددا من الفنادق في األشرفية والرملة البيضاء التي 
 ."2010ت قرارات بإنشائها في العام اتخذ

دأ للجمهورية ستتدفق المشاريع الكبيرة المنتظر ان تب في اللحظة التي سيتم فيها انتخا  رئيس" وقال :
في لبنان، هذا البلد الذي ال يمكن ألي كان أن يأخذ مكانه نظرا لما يتمتع به من روح الضيافة والمتانة في 

في المئة وفي  25الى  20السياحة، وقد تطور خالل السنتين الماضيتين من خالل نمو الحركة السياحية من 
 ."اسي هادئا لكان النمو أكبر وأكبرناخ السياسي. فلو كان المناخ السيظل هذا الم

********** 
 زخور: رقم قياسي بحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في مرفأ بيروت

  2016خالل آ  )أغسطس( 
ضور زخور وحلقدت الهيئة االدارية للغرفة الدولية للمالحة في بيروت اجتمالها الدوري برئاسة ايلي  

 األلضاء، وناقشت المواضيع المدرجة للى جدول االلمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
إثر االجتماع قال زخور أن الهيئة ألربت لن ارتياحها للنتائج الجيدة التي ما يزال يحققها مرفأ بيروت،  

لفت الى لبا للى القطالات االقتصادية. و في الوقت الذي تتفاقم فيه األزمات السياسية في البلد والتي تنعكس س
أن مرفأ بيروت سجل رقما قياسيا بحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في شهر آ  الماضي، حيث 

حاوية  648حاوية للشهر ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  9.458حاوية نمطية مقابل  10.106بلغ 
 35.124جلت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي رقما كبيرا بلغ بالمئة. كما س 7نمطية ونسبته 

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبتها  3.121حاوية، أي بزيادة جيدة قدرها  32.003حاوية نمطية مقابل 
حاوية نمطية مبردة  3426وتضمنت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية في آ  الماضي  

Reefer Containers) أي بزيادة 2015حاوية نمطية مبردة في الشهر ذاته من العام  2742( مقابل ،
 بالمئة. 25ونسبتها  مبردة حاوية نمطية 684قدرها 
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 20.699زخور الى أن حركة المسافنة مستمرة باالنخفاض في مرفأ بيروت حيث بلغ لددها وأشار  
حاوية للشهر نفسه من العام الماضي، أي  28.496حاوية نمطية في شهر آ  من العام الحالي، مقابل 

تبطة بالمئة. وأوضح بأن هذا التراجع يعود الى لوامل خارجية مر  27ونسبته  7.797بانخفاض ملموس قدره 
بتداليات االزمات االقتصادية العالمية واالوضاع االقتصادية واالمنية المتدهورة في البلدان المجاورة للبنان التي 

 هي المقصد النهائي لحركة المسافنة كسوريا وتركيا واليونان ومصر.
ال رار إقفويذكر أن السب  المباشر لالرتفاع الكبير بحركة الحاويات المصدرة مألى يعود الى استم 

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

   لبر مرفأ طرابلس.
********** 

$3.4 billion from UN for next three years 
The United Nations has launched the Strategic Framework (UNSF) for Lebanon for the period 

2017-2020. The strategy focuses on three core priorities: Peace and security, stability and 

governance, and poverty reduction and development. 

To carry out this strategy, the UN will dedicate around $3.4 billion on related projects and 

programs. 

According to the UNSF, “The approach aims to support Lebanon on the path to development 

in accordance with the goals of the (Lebanese Government) 2030 Agenda.”  

As part of the first security-related priority, interventions will include supporting internal 

security forces and municipal policing. UN aims to strengthen capacities to control borders and 

manage cross-border security threats, thus protecting migrants from trafficking and reducing 

the likelihood of irregular entry.  

As part of the second priority, the UN plans to support executive and legislative capacities, 

public administration, economic and financial management, policy-development, and 

statistical and planning capacities. This will help to provide technical support to the elections 

management bodies, to ensure successful elections according to international standards. 

Technical support will be also provided for the adoption of electoral reforms which will 

promote more inclusive participation by women and youth. 

Support will also be provided to the Ministry of Youth and Sports to develop institutional 

capacity in collaboration with civil society organizations. 

As part of the third priority, the UN will focus on mitigating the impact of the Syrian conflict 

and addressing local constraints in three areas: Generating growth, improving access to social 

services, and promoting environmental protection. 

There will be a particular focus on SMEs and start-ups, to ensure increased entrepreneurship 

in poor or rural areas and in sectors which have a potential for growth. Support will also be 

provided to the manufacturing sector to become the catalyst for job creation.  
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The UN will also support the Government in developing infrastructure, including roads, 

electricity, waste, and water management facilities. It aims to increase access to health care for 

Lebanese and displaced populations.  

Business News 

********** 

 الجميل: نسعى الى تعزيز الصادرات اللبنانية الى دول االتحاد االوروبيفادي 
كشف رئيس جمعية الصناليين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، أن الجمعية تعد مشاريع سيتم إطالقها  

تبالا في المرحلة المقبلة، من شأنها أن تدلم المؤسسات الصنالية الوسطى والصغرى وتنميتها. وأضاف في 
للقاء الصنالي الذي نظمه تجمع صناليي المتن الشمالي برئاسة شارل مولر في المنطقة الصنالية في مزرلة ا

يشوع، أن الجمعية للى تواصل دائم مع وزارة الصنالة من أجل رفع الصادرات الصنالية، وللغاية التي تعد وزارة 
)نوفمبر( المقبل، من أجل ايجاد سبل لتعزيز شرين الثاني تالصنالة لزيارة ستقوم بها الى أوروبا خالل شهر 

الصادرات اللبنانية الى دول االتحاد االوروبي. وفي السياق نفسه، لفت الجميل الى أن جمعية الصناليين سبق  
وطرحت مع السفير الفرنسي لرفع قيمة الصادرات اللبنانية الى فرنسا، فعلى سبيل المثال يصدر لبنان الى فرنسا 

مليون دوالر سنويا، ويستورد منها بما قيمته أكثر من مليار دوالر سنويا، فإذا رفعت فرنسا من  60بما قيمته 
مليون دوالر، لن تشعر بالفرق فيما  300مليون دوالر الى  60نسبة استيرادها من المنتجات اللبنانية من 

    تشكل هذه النسبة كل الفرق للبنان.
********** 

Summary of Lebanese International trade exchange at August 2016 
  compared with the same period of 2015 
Subjects 1st  8 months  2016 

(USD) (million) 

1st 8 months 2015 

(USD) (million) 

+ / - (USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  12792 11787 +1005 +9 % 

Total  exports (million)  1974 1990 -16 -1 % 

Trade deficit (million)  10818 9797 +1021 +10 % 

********** 
Lebanon trade deficit up to USD 10818 million at August 2016 

 2016العام مليون دوالر في االشهر الثمانية االولى من  10818ارتفاع لجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  1974مليون دوالر وانخفاض فاتورة التصدير الى  12392ارتفاع فاتورة االستيراد الى 

االولى من العام الثمانية االستيراد في االشهر  لجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورةأظهرت احصاءات ا 
 قد التصدير، و فاتورة بينما تراجعت ضي. مما كانت لليه في الفترة ذاتها من العام الما كبرالحالي، جاءت أ
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 لجز الميزان التجاري.انسح  ارتفاع فاتورة االستيراد للى نمو 

 التصدير ارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة
االولى  من العام الحالي، مقابل الثمانية مليون دوالر في االشهر  12792فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 9مليون دوالر ونسبته  1005قدره بارتفاع مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  11787
 بالمئة.

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1990بل مليون دوالر مقا 1974تراجعت فاتورة التصدير الى بينما 
 10818 فبلغلجز الميزان التجاري نمو فاتورة االستيراد الى ارتفاع وأدى  بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  16

   بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  1021 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  9797قابل م   مليون دوالر

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

مليون دوالر للفترة نفسها  1402مليون دوالر مقابل  1417االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـالثمانية  
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  15قدره بارتفاع من العام الماضي، أي 

 39 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  918مليون دوالر مقابل   957وظلت ايطاليا في المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 بالمئة.  4 امليون دوالر ونسبته

مليون دوالر   857بتصديرها بـالثالثة من المرتبة الخامسة الى الواليات المتحدة االميركية تقدمت في حين  -
 بالمئة.  26مليون دوالر ونسبته  175بارتفاع قدره مليون دوالر، أي  682مقابل 

مليون دوالر، أي بانخفاض  819مليون دوالر مقابل  756ـالرابعة بالثالثة الى المرتبة بينما تراجعت المانيا من  -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  63قدره 

 514مليون دوالر مقابل   634بتصديرها سلعا بـمتقدمة من المرتبة السابعة ة المرتبة الخامسواحتلت اليونان  -
 بالمئة.                 23مليون دوالر ونسبته  120قدره بارتفاع مليون دوالر، أي 

مليون دوالر،  136مليون دوالر مقابل    579وتقدمت هولندا من احدى المرات  الخلفية الى المرتبة السادسة بـ -
 بالمئة. 326مليون دوالر ونسبته  443رتفاع قدره أي با

 االولى باالستيراد من لبنان تحتل وافريقيا الجنوبية 
تقدمت افريقيا االولى من العام الحالي، فقد الثمانية أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر 

مليون دوالر  135مليون دوالر مقابل  439المرتبة االولى باستيرادها سلعا بـالجنوبية من المرتبة الخامسة الى 
 بالمئة. 225مليون دوالر ونسبتها  304قدرها كبيرة للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 
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 بانخفاض قدره مليون دوالر، أي  250مليون دوالر مقابل   186المرتبة الثانية بـبينما تراجعت السعودية الى  -
 بالمئة. 26مليون دوالر ونسبته  64

مليون  205مليون دوالر مقابل  164 تراجعت االمارات العربية المتحدة من المرتبة الثانية الى الثالثة كما  -
 بالمئة. 20مليون دوالر ونسبته  41دوالر، أي بانخفاض قدره 

مليون  23مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  139مليون دوالر مقابل   116المرتبة الرابعة بـواحتفظت سوريا ب -
 بالمئة. 17دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي  153ابل مليون دوالر مق  110في حين تراجع العراق من المرتبة الثالثة الى الخامسة بـ -
 بالمئة. 28مليون دوالر ونسبته  43بانخفاض قدره 

مليون دوالر، أي  73مليون دوالر مقابل   64المرتبة السادسة باستيراده سلعا لبنانية بـباالردن احتفظ و  -
 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  9بانخفاض قدره 

 2016الثمانية االولى من العام لبنان في االشهر  ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى
االولى من العام الحالي الثمانية وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر 

 12792بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  57مليون دوالر، أي ما نسبته  7238
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  6735
 بالمئة. 7ته مليون دوالر ونسب 503قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  11787

 2016الثمانية االولى من العام حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر ارتفاع و 
ام االولى من العالثمانية بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر بينما  
مة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة بالمئة من القي 64مليون دوالر، أي ما نسبته  1260الحالي 
كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من في حين مليون دوالر.      1974

 1990بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  59مليون دوالر أي ما نسبته  1174العام الماضي 
 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  86قدره بارتفاع أي  مليون دوالر،

 2016االولى من العام  الثمانيةبالمئة من االستيراد تم لبر مرفأ بيروت خالل االشهر  74
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

 الثمانية  مليون دوالر خالل االشهر  9472التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان لبره 
 مليون 12792االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  بالمئة من القيمة 74االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 
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مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  8371دوالر. بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان لبر مرفأ بيروت 

مليون دوالر، أي  11787بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71الماضي، أي ما نسبته 
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  1101قدره بارتفاع 

بالمئة من القيمة  19مليون دوالر أي ما نسبته  2414ي الدولي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق الحرير  -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  20مليون دوالر أي ما نسبته  2304االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  110قدره بارتفاع االستيراد، أي 

مليون  641بالمئة، مقابل  5مليون دوالر أي ما نسبته   635ـوراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة ب -
 بالمئة.        1مليون دوالر ونسبته  6قدره بالمئة، أي بانخفاض  5أي ما نسبته دوالر 

 االولى من العام الحاليالثمانية بالمئة من التصدير تم لبر مرفأ بيروت خالل االشهر  47
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى للى صعيد التصدير من لبنان، حيث بلغت 

بالمئة  47مليون دوالر في االشهر الثمانية االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  935فاتورة التصدير لبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من لبنان لبر  1974االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة من القيمة 
بالمئة أيضا من القيمة االجمالية  50مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  993مرفأ بيروت 

 مئة.بال 6مليون دوالر ونسبته  58مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1990لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة،  40مليون دوالر أي ما نسبته  779وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي للى المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -
 بالمئة. 40مليون دوالر ونسبته  223بالمئة، أي بارتفاع قدره  28مليون دوالر أي ما نسبته  556مقابل 

 166بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  138من لبنان بـ واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير -
 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته  28بالمئة أي بتراجع قدره  8مليون دوالر أي ما نسبته 

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 8 months of  2016 
+/- % +/- million 

USD 

1st 8 months  2015  

(million) (USD) 

1st 8 months  2016 

(million) (USD) 

Country 

 

+10  % +15 1402 1417 1- CHINA  
+4 % +39 918 957 2- ITALY 
+26  % +175 682 857 3- USA 
-8 % -63 819 756 4- GERMANY 
+23 % +120 514 634 5- GREECE 
+326% +443 136 579 6- Holland 
+3294 % +527 16 543 7- Kuwait 
-10 % -62 604 542 8- RUSSIAN FEDERATION 
+54 % +168 311 479 9- Egypt  
-34 % -241 715 474   10- France 
+18  % +1121 6117 7238 Total (USD) (million) 
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Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 8 months of 2016  
+/- % +/- million USD 1st 8 months  2015  

(million) (USD) 

1st 8 months  2016 

(million) (USD) 

Country 

+225 % +304 135 439 1- SOUTH AFRICA 

-26 % -64 250 186 2- SAUDI ARABIA 

-20 % -41 205 164 3- UAE 

-17 % -23 139 116 4- SYRIA 

-28 % -43 153 110 5- IRAQ 

-12 % -9 73 64 6- JORDAN 

- 14 % -8 57 49 7- QATAR 

-4 % -2 48 46 8- SWITZERLAND 

- - 45 45 9- Kuwait 

+8 % +3 38 41 10- Germany 

+10  % +117 1143 1260 Total (USD) (million) 

********** 
Hajj Hassan meets Egyptian Ambassador 

Minister of Industry, Hussein Hajj Hassan, met with Egyptian Ambassador to Lebanon, Nazih 

Al Najari, over an array of bilateral affairs. 

“Egypt and Lebanon have strong political and economic relations. We dwelt on bilateral affairs 

as well as on the regional situation, whereby we stress on the necessity to mitigate tensions, 

settle on the region’s crises, and reach political solutions that are in favor of Lebanon and the 

entire region”, the diplomat told reporters following the meeting. 

National News Agency   ********** 

 2016انخفاض صغير بعدد السيارات الجديدة المبالة في االشهر الثمانية االولى من العام 
أظهر بيان جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن السيارات الجديدة المبالة في شهر آ  

سيارة للشهر نفسه )آ ( من العام الماضي، أي بانخفاض  3.603سيارة مقابل  3.418ام الحالي بلغت من الع
بالمئة، وقد انعكس هذا التراجع سلبا للى لدد السيارات الجديدة المبالة في  5.13سيارة ونسبته  185قدره 

سيارة للفترة لينها من العام  25.891سيارة مقابل  25.562االشهر الثمانية االولى من العام الحالي الذي بلغ 
 بالمئة. 1.27سيارة ونسبته  329الماضي، أي بتراجع صغير قدره 

وأفاد البيان أن السيارات اليابانية الجديدة ما تزال تتصدر مبيعات السيارات الجديدة المبالة في االشهر 
بالمئة من السيارات  37.67سيارة أي ما نسبته  9.630الثمانية االولى من العام الحالي، حيث بلغت حصتها 

سيارة جديدة مبالة أي ما نسبته  8.965لجنوبية بـالجديدة المبالة، تلتها في المرتبة الثانية السيارات الكورية ا
 بالمئة،  20.18سيارة أي ما نسبته  5.158بالمئة. وجاءت السيارات االوروبية في المرتبة الثالثة بـ 35.07
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بالمئة، وحلت في  6.40سيارة، أي ما نسبته  1.635وحلت السيارات االميركية في المرتبة الرابعة بـ
بالمئة من مجموع السيارات الجديدة  0.68سيارة أي ما نسبته  174المرتبة الخامسة السيارات الصينية بـ

 المبالة.
“KIA”  2016االكثر مبيعا في االشهر الثمانية االولى من العام 

سيارة أي ما نسبته  5.056الكورية الجنوبية بالمرتبة االولى فبلغ لددها  ”KIA“واحتفظت سيارة  
بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المبالة في االشهر الثمانية االولى من العام الحالي، تلتها في  19.78

بالمئة،  15.13سيارة أي ما نسبته  3.868الكورية الجنوبية أيضا بـ ”Hyundai“ة سيارة المرتبة الثاني
بالمئة، وحلت  13.90سيارة أي ما نسبته  3552اليابانية بـ ”Toyota“وجاءت المرتبة الثالثة لصالح سيارة 

مئة، وجاءت سيارة بال 10.09سيارة أي ما نسبته  2.578اليابانية في المرتبة الرابعة بـ ”Nissan“سيارة 
“Renault” بالمئة، وكانت المرتبة السادسة  4.92سيارة أي ما نسبته  1.258الفرنسية في المرتبة الخامسة بـ

وتجدر االشارة أخيرا الى أن  بالمئة. 4.29سيارة أي ما نسبته  1.097اليابانية بـ ”Suzuki“من نصي  سيارة 
بالة هي من فئة السيارات الصغيرة ذات االسعار المخفضة والتي بالمئة من السيارات الجديدة الم 90أكثر من 

 تستهلك الحد االدنى من الوقود.
********** 

 اجتماع لمل بين الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ومدير اقليم جمرك بيروت
قام وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت برئاسة ايلي زخور بزيارة لمل الى مدير اقليم جمرك  

بيروت هاني الحاج شحاده، حيث بحث معه مواضيع وقضايا تهم قطاع النقل البحري لموميا والوكالء البحريين 
 خوصا. 
ي تربطها بإدارة الجمارك واستعدادها وألر  الوفد في االجتماع لن ارتياح الغرفة للعالقات الجيدة الت 

 الدائم للتعاون معها من أجل تعزيز دور الجمارك وتفعيله في قطاع النقل البحري اللبناني. 
من جهته، أكد الحاج شحاده أن ادارة الجمارك مستمرة باتخاذ كافة االجراءات والتدابير وبذل الجهود  

التكنولوجيا المتطورة لتحسين لمل الجمارك وأدائها، بالرغم من من أجل تبسيط المعامالت وتسهيلها والتماد 
الصعوبات والعراقيل التي تعترضها. وساد االجتماع جو من الثقة والتفاهم للى كافة المواضيع التي نوقشت 
خالله، كما اتفق الجانبان للى مواصلة التعاون والتنسيق للى مختلف االصعدة لما فيه مصلحة سير العمل في 

 فأ بيروت.مر 
********** 
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 2016منى بوارشي بين أقوى سيدات االلمال العربيات للعام 
أن المرأة العربية تواصل تحقيق انجازات في مجاالت الحياة  ”Forbes Middle East“ذكرت مجلة  

المختلفة، ال سيما في لالم المال وااللمال، وتثبت أن المثابرة والعمل وااليمان بالنفس والطموح يشكلون معا 
، والتي 2016لن قائمة أقوى سيدات االلمال العربيات في العام  ”Forbes“وصفة النجاح المضمون. وكشفت 

سيدة جديدة القائمة ألول مرة. كما بينت أنها تضم  12العديد من المتغيرات الجوهرية في طليعتها دخول  شهدت
سيدة ألمال لبنانيات لتحتل مدينة بيروت بذلك المرتبة الثالثة لناحية العواصم العربية األكثر تمثيال بعد  11

ارشي رئيسة مجلس ادارة نقليات الجزائري سيدة، وبرزت السيدة منى بو  18سيدة والكويت بـ  17الدوحة بـ 
الناشطة في ميدان النقل البحري والجوي والبري بين أسماء سيدات االلمال اللبنانيات اللواتي وردت أسماؤهن 

 في القائمة.
للى يد المرحوم لبد  1945وتجدر االشارة الى أن شركة نقليات الجزائري تأسست في لبنان في العام  

لجزائري الذي تمكن بالجهود التي بذلها والنشاط المميز الذي قام به أن يوسع نطاق لمل الشركة السالم بو لزة ا
لبر الفروع التي فتحها في معظم البلدان العربية. ولندما تولت كريمته منى بوارشي مسؤولية ادارة الشركة في 

الكثر نشاطا ولمال في مجال النقل ، نجحت في جعلها تتبوأ إحدى المرات  االمامية بين الشركات ا1991العام 
البحري للى الصعيدين العربي والعالمي، ورائدة في ميدان النقل البري والجوي والبحري والحموالت الثقيلة من 

 جهة، والخدمات اللوجستية وتخليص البضائع من جهة أخرى.
********** 

Summary of containers handled at Beirut Port at August 2016  
 Compared with the same period of 2015 

Subject 1st 8 months  

2016 (TEU) 

1st 8 months 

2015 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Containers imported full for local markets 270,632 250,737 +19,895 +8 % 

Containers imported empty 8,610 8,067 +543  +7 % 

Containers exported full with Lebanese 

cargoes 

58,404 55,837 +2,567 +5 % 

Containers re-exported empty  220,812  197,330 +23,482 +12 % 

Total transshipment containers (full & empty) 197,852 240,543 -42,691  -18 % 

Total containers restowed on board vessels 13,895  11,726 +2,169  +19 % 

Total containers handled (TEU) 770,205 764,240 +5,965 +1 % 

********** 
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 6201من العام  ىاألولاالشهر الثمانية حركة الحاويات في مرفأ بيروت في ارتفاع 
ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي و حركة الحاويات برسم المسافنة انخفاض 

 والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
حالي، السجل مرفأ بيروت ارتفالا بحركة الحاويات التي تداولها في االشهر الثمانية االولى من العام  

حاوية نمطية مقابل  770.205مقارنة مع تلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد تداول المرفأ 
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  5.965حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتحسن قدره  764.240

 الثمانية االولى من العام الحالي، كاآلتي: حاوية نمطية في االشهر  770.205وتوزع هذا المجموع البالغ   
 974حاوية، أي بزيادة قدرها  378.008حاوية نمطية مقابل  378.982: بلغ مجمولها الحاويات المستوردة

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها أقل من 
ة، أي حاوي 374.506حاوية نمطية مقابل  377.328: بلغ مجمولها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته أقل من  2.822بارتفاع قدره 
حاوية، أي  11.726حاوية نمطية مقابل  13.895: بلغ لددها الحاويات المعاد تستيفها للى متن السفن

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبتها  2.169بزيادة قدرها 
 الولى من العام الحالي؟كيف توزلت حركة الحاويات المستوردة في االشهر الثمانية ا

  378.982وتوزلت حركة الحاويات المستوردة في االشهر الثمانية االولى من العام الحالي والبالغة  
 حاوية نمطية كاآلتي:

حاوية  250.737حاوية نمطية مقابل  270.632: بلغ لددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  19.895الماضي، أي بارتفاع جيد قدره في الفترة ذاتها من العام 
 543حاوية، أي بزيادة قدرها  8.067حاوية نمطية مقابل  8.610: بلغ لددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبتها 
حاوية، أي بتراجع  119.204حاوية نمطية مقابل  99.740: بلغ لددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  19.464قدره 

 2016وكيف توزلت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر الثمانية االولى من العام 
وتوزلت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر الثمانية األولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 377.328
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حاوية لألشهر  55.837حاوية نمطية مقابل  58.404: بلغ لددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  2.567االولى ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره الثمانية 

جمولها : بلغ مالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 12نسبتها حاوية نمطية و  23.482حاوية، أي بزيادة قدرها  197.330حاوية نمطية مقابل  220.812

 بالمئة.
حاوية، أي  121.339حاوية نمطية مقابل  98.112: بلغ لددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  23.227بانخفاض قدره 
 2016انخفاض مجموع حركة المسافنة في االشهر الثمانية االول من العام 

فنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر الثمانية االولى من وبلغ مجموع الحاويات برسم المسا
حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع  240.543حاوية نمطية مقابل  197.852العام الحالي، 

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  42.691قدره 

  2016االشهر الثمانية األولى من العام بالمئة من المجموع العام للحاويات في  26حصة حركة المسافنة 
وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر الثمانية االولى من العام  

 770.205بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  26حاوية نمطية ما نسبته  197.852الحالي البالغة 
حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في  240.543المسافنة البالغة  حاوية نمطية، بينما شكلت حركة

 764.240بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها والبالغة  31الفترة ذاتها من العام الماضي ما نسبته 
 حاوية نمطية.

 لوامل خارجية انعكست سلبا للى حركة المسافنة 
اجع حركة المسافنة في مرفأ بيروت يعود الى لوامل خارجية، ال سيما ومن المعلوم أن استمرار تر  

انخفاض حركة التجارة البحرية العالمية وتدهور االوضاع االقتصادية واالمنية في بعض بلدان المنطقة والتي 
 هي المقصد النهائي لحركة المسافنة كسوريا واليونان ومصر وتركيا.

********** 
“MSC” لاما للى تأسيسها 20مرور )لبنان( تحتفل ب 

لاما للى تأسيسها، حفل استقبال برلاية رئيس  20)لبنان(، بمناسبة مرور  ”MSC“تقيم شركة  
 تشرين االول )أوكتوبر( في فندق فينيسيا. 28مجلس النوا  نبيه بري، وذلك مساء يوم الجمعة الواقع في 
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الناشطة في ميداني النقل  ”MSC“)لبنان( هي الوكيلة العامة لشركة المالحة السويسرية  ”MSC“و  
 cruiseالبحري بواسطة السفن الناقلة للحاويات والسياحة البحرية بواسطة السفن السياحية العمالقة )

vessels وتؤمن .)“MSC” لبنان( للمستوردين والمصدرين اللبنانيين بواسطة خطوط شركة(“MSC” 
السياحية  ”MSC“السويسرية خدمات بحرية منتظمة من معظم المرافئ العالمية. كما أنها تؤمن بواسطة خطوط 

“MSC Cruises”  لقارة الخمس، للما باخرة سياحية حديثة لاملة بين مرافئ في ا 12رحالت سياحية بواسطة
)لبنان(  ”MSC“. ويذكر أن 2018و  2017أنها ستستلم باخرتين سياحيتين لمالقتين جديدتين خالل العامين 

 هي االكثر لمال ونشاطا في ميدان الشحن البحري اللبناني.
********** 

 قباني يطال  بخصخصة مرفأ طرابلس
بلس في حضور النوا  بدر ونوس ومعين المرلبي ار رئيس لجنة األشغال النائ  محمد قباني مرفأ طر ز 

. ولقد لقاء ضم رئيس مجلس ادارة ونبيل نقوال وقاسم لبد العزيز وخالد زهرمان ونضال طعمة وخضر حبي 
 .المرفأ محمود سله  ومديره الدكتور احمد تامر، كما حضرت رئيسة اقليم الجمارك في الشمال باسكال سلوم

قباني: "نود ان نشكر ادارة المرفأ للى استقبالنا في هذا الجو الدافئ من جميع النواحي، عد اجتماع مطول قال بو 
ونحن هنا نظرا الى أهمية مرفأ طرابلس، واقتنالا منا بأن الشمال وطرابلس قالدة النطالق إلمار سوريا والعراق، 

ابلس ثم مطار رينيه معوض في وهناك بالتالي رافعة مهمة لهذا العمل تقوم للى قوالد لدة، أهمها مرفأ طر 
القليعات ثم المنطقة االقتصادية الخالصة، ثم معرض رشيد كرامي الدولي، وقد استمعنا الى كل المالحظات 
والمعلومات وتبنينا كلجنة اشغال وطاقة جملة مطال  للمرفأ، أولها التوصية بتأمين االلتمادات المطلوبة الستكمال 

 ."ن طرابلس الى الحدود السورية، وكذلك سكة الحديداالوتوستراد العربي، خصوصا م
أضاف: "لقد شهد مرفأ طرابلس لمليات توسعة بشكل جيد، وصارت لنده قدرات مميزة خالفا لواقع 

 77الحال في وقت سابق، واليوم هناك قرضان للمرفأ وسكة الحديد نطال  باالسراع في تأمينهما، قرض   
يس مدخال إللمار سوريا مليون دوالر لسكة الحديد. ونعتبر أن مرفأ طرابلس ل 140مليون دوالر للمرفأ وآخر   

فقط، بل لتأمين حاجات البر العربي كله، وبالتالي مطلو  منه التكامل مع مرافئ لبنان والمرافئ العربية. وقد 
طلبنا من إدارة المرفأ أن تؤمن لنا المواد الالزمة كي نتقدم باقتراح قانون مخصص لشركة مرفأ طرابلس، ويج  

 . خصخصة هذا المرفق 
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 420وتابع قباني: "نعرف ان جهاز الجمارك اليوم يشكو نقص العديد في مرفأ طرابلس، فبدل وجود 
يفترض وجودهم في  5فقط من أصل  لنصرا، وهناك كشافان 120لنصرا يحتاج اليهم الشمال، هناك فقط 

دارة الجمارك النتدا  كشافين اثنين بأسرع وقت، ونطل  أيضا توضيح  ننا نتوجه الى وزارة المال وا  العمل، وا 
مضمون الشائعات التي تدور حول المرفأ والتشدد من كل االجهزة االمنية في الرقابة ومنع التهري  للى أنواله، 

 ."ن المرفأألن هناك كالما لن تهري  م
وأوضح قباني أن "هناك شائعات تطاول كل المرافق اللبنانية، ويقال إن لبنان بلد سائ  للتهري . نحن 

 ."لم نخصص أي مرفق معين، بل قلنا إن هناك شائعات، ونطل  التشدد في المرافئ وكل الحدود البرية
 يـــــــــــــــــــرلبــــــالممعيـــــــن 

في معرض توضيحه مضمون كالم قباني أن "ال أسلحة في طرابلس وان هناك اجراءات وكان المرلبي أكد 
امنية مشددة متخذة في المرفأ، ونرفض اي اتهام لمرفأ طرابلس بهذا الموضوع، وهذا المرفأ هو االكثر شرلية 

الم ، واي كوهو الوحيد الذي ال تهري  فيه، ولندما تدخل مرفأ طرابلس تعترضك أكثر من خمسة حواجز امنية
 ."آخر مرفوض وغير صحيح، وهذا ما نريد ان نؤكده

 له ــــــــــــــــــــــــسمحمـــــــــــود 
بدوره قال المهندس محمود سله : "اريد ان اقول ان المرفا هو المرفق االكثر تعاونا بين مجلس االدارة 

ة بين االمن العام وادارة المرفأ، وهذا واقعي واالدارة واالجهزة االمنية والجمارك، وهناك غرفة لمليات مشترك
 .وجال قباني والنوا  وسله  وتامر في أنحاء المرفأ وصوال الى الرصيف الجديد ."ولملي فعال

********** 
 سالمه: التوجه الحالي لمصرف لبنان تشجيع التسليف بالليرة

كأفضل حاكم مصرف مركزي من التبر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ان تصنيفه ضمن الفئة "أ" 
حدثا يضع لبنان في المرتبة االللى بين المصارف المركزية في العالم لجهة لمل " "جان  مجلة "غلوبال فايننس

مصرفه المركزي، اضافة الى انه يعزز الثقة العالمية بلبنان بما ينعكس ايجابا للى القطاع المالي وللى االقتصاد 
 ."ث مماثل يمتن الثقة بلبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها مرح  بهاللبناني"، مؤكدا "ان كل حد

وقال في حديث الى مجلة "أجنحة األرز":"ان الهندسة المالية االخيرة لمصرف لبنان حققت اهدافا لدة، 
 40،7مليار دوالر الى  33ابرزها تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعمالت االجنبية، اذ نجحنا في رفعها من 

مليارا، ووفرنا السيولة الالزمة لنطل  من المصارف االحتفاظ بها كإحتياطي لزيادة رأس المال تطبيقا للمعيار 
 ."IASB الصادرة لن مجلس المعايير المحاسبية الدولية IFRS9 الدولي للتقارير المالية
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ورأى انه "كان لهذا التدبير أثر ايجابي للى القطاع المصرفي تحديدا، اذ تحسنت ميزانياته بفضل امواله 
الخاصة، مما حمل مؤسسات التصنيف الدولية الى رفع تصنيف لبنان"، مشيرا في السياق، الى ان وكالة "ستاندرد 

لدلت نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية الى مستقرة بفضل تمتين قطاله المصرفي، اضافة الى أند بورز 
االفادة من السيولة المتوافرة إثر نجاح هذه الهندسة، لنوجه االموال التي تفوق متطلبات الرسملة نحو تسليف 

 . "%2و 1،5القطاع الخاص دلما للوضع االقتصادي في لبنان، مما ادى الى نمو بنسبة 
الى "ان لدى لبنان قطالات متينة نبني لليها مستقبال والدا، ومنها القطاع المالي اخيرا سالمة ولفت 

وقطاع اقتصاد المعرفة وقطاع النفط والغاز حين يتم التوصل الى اتفاق في شأنه"، والتبر "ان الظروف الصعبة 
 ."الصدارة كما كان قبل هذه الظروف السياسية المعقدةحاليا ال بد وان تتغير، فيزدهر لبنان انتاجيا، ويستعيد 

********** 

Summary of Beirut Port Statistics in August 2016 compared with July 2016 
Subjects August  2016 July 2016 + / - + / - % 

Total vessels 180 158 +22 +14  % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 763 738 +25 +3  % 

Total  imports (tons) thousand 652 669 -17 -3  % 

Total  exports (tons) thousand 111 69 +42 +61 % 

Total Containers handled (TEU) 99,709 92,422 +7,287 +8 % 

Total Containers imported for local markets (TEU) 35,467 34,172 +1,295 +4 % 

Total Containers exported with Lebanese cargoes 

(TEU) 

9,728 6,607 +3,121 +47  % 

Total Transshipment containers (TEU)  20,060 20,409 -349 -2 % 

Total Cars handled (cars) 8,399 8,651 -252 -3 % 

Total Cars Imported (cars)  7,159 8,048 -889 -11  % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 1,240 603 +637 +105 % 

Total Port revenues (USD) (million)  21,025 19,657 +1,368  +7 % 

Total harbor master revenues (USD) (thousand) 264 331 -67 -20  % 

Total revenues of Beirut Port & Harbor Master 

(USD) (million) 

21,289  19,988  +1,301 +7  % 

*********  

 2016ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت والواردات المرفئية ورئاسة الميناء في آ  )أغسطس( 

أظهرت االحصاءات أن حركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر آ  )أغسطس( الماضي، جاءت أفضل  
بينت أن ارتفاع الحركة انسح  أيضا للى مجموع الواردات مما كانت لليه في شهر تموز )يوليو( المنصرم. كما 

 المرفئية ورئاسة الميناء.
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 2016مقارنة بحركة مرفأ بيروت في تموز وآ  
 بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري تموز وآ  الماضيين االرقام التالية:وافادت المقارنة 

 بالمئة. 14بواخر ونسبته  22باخرة في تموز، أي بارتفاع قدره  581باخرة في آ  مقابل  801: بلغ لدد البواخر

 3طن ونسبتها  ألف 25ألف طن، أي بزيادة قدرها  738ألف طن مقابل  763: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.

 ألف طن في آ  الماضي للى الشكل التالي: 763وتوزع هذا المجموع البالغ 

ألف طن، أي بتراجع قدره  669ألف طن مقابل  652: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 3ألف طن ونسبته  17

ألف طن ونسبته  42ألف طن، أي بتحسن قدره  69طن مقابل ألف  111: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 61

 2016حاوية نمطية في آ   99.709ارتفاع مجموع الحاويات الى 
حاوية نمطية مقابل  99.709وارتفع مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر آ  الى 

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  7.287حاوية في شهر تموز الماضي، أي بارتفاع قدره  92.422
 حاوية نمطية في شهر آ  الماضي، كاآلتي: 99.709وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية في تموز الماضي، أي بارتفاع قدره  44.835حاوية نمطية مقابل  49.218: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  4.383

حاوية، أي بتحسن  45.495حاوية نمطية مقابل  47.281: بلغت لمعاد تصديرها بحراالحاويات المصدرة وا
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  1.786قدره 

حاوية، أي بزيادة قدرها  2.092حاوية نمطية مقابل  3.210: بلغت الحاويات المعاد تستيفها للى متن السفن
 بالمئة. 53حاوية نمطية ونسبتها  1.118

 ؟ 2016حركة الحاويات المستوردة في آ   كيف توزلت
 حاوية نمطية كاآلتي: 49.218الماضي والبالغة آ  وتوزلت حركة الحاويات المستوردة في 

تموز حاوية في  34.172حاوية نمطية مقابل   35.467: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  1.295قدره بارتفاع  المنصرم، أي 

حاوية  1.603 بزيادة قدرهاحاوية، أي  1.489حاوية نمطية مقابل  3.092: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 108 نمطية ونسبتها
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قدره بتحسن حاوية، أي  9.174حاوية نمطية مقابل  10.659 ت: بلغالحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة.  16حاوية نمطية ونسبته  1.485
 ؟ 2016وكيف توزلت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في آ  

حاوية  47.281بحرا في آ  الماضي والبالغة وتوزلت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 
 نمطية، كاآلتي:

حاوية في تموز المنصرم،  6.607حاوية نمطية مقابل  9.728بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 47حاوية نمطية ونسبتها  3.121أي بزيادة قدرها 

  28.152 : بلغتالمستوردة برسم االستهالك المحلي الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  499حاوية، أي بارتفاع قدره  27.653حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بانخفاض  11.235حاوية نمطية مقابل  9.401: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 لمئة.با 16حاوية نمطية ونسبته  1.834قدره 

 2016استمرار تراجع مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في آ  
وبينت االحصاءات تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في آ  الماضي  

  349حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  20.409حاوية نمطية مقابل  20.060الى 
 بالمئة. 2مطية ونسبته حاوية ن

 2016تراجع حركة السيارات في آ  
سيارة مقابل  8.399وتراجعت حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في آ  الماضي فبلغ مجمولها  
 بالمئة.  3سيارة ونسبته  252سيارة في تموز المنصرم، أي بتراجع قدره  8.651
 الماضي، كاآلتي:آ  سيارة في  8.399وتوزع هذا المجموع البالغ  

 11 سيارة ونسبته 889 بانخفاض قدرهسيارة، أي  8.048سيارة مقابل  7.159: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة.

 اسيارة ونسبته 637 اقدرهبزيادة سيارة، أي  603سيارة مقابل  1.240: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
         بالمئة. 106

 ركة انسح  للى مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء ارتفاع الح

 مجموع الواردات المرفئيةوانعكس ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت خالل شهر آ  الماضي للى  
مليون دوالر في تموز المنصرم، أي بارتفاع قدره  19.988مليون دوالر مقابل  21.289ورئاسة الميناء فبلغ 

 بالمئة. 7دوالر ونسبته مليون  1.301
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 مليون دوالر كاآلتي: 21.289وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون  1.368مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  19.657مليون دوالر مقابل  21.025: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 7دوالر ونسبته 

ألف دوالر ونسبته  67ألف دوالر، أي بانخفاض قدره  331ألف دوالر مقابل  264: بلغت واردات رئاسة الميناء
   بالمئة. 20

********** 
 تدشين منصة تدريبية للى استخدام الطاقة الشمسية في معهد البحوث الصنالية

دشن وزير الصنالة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه أرثيور نظريان وسفير فرنسا ايمانويل بون  
والمدير العام لمعهد البحوث الصنالية بسام الفرن، منصة تدريبية الستخدام تقنيات الطاقة الشمسية في معهد 

ناني بحوث الصنالية والمركز اللبالبحوث الصنالية، وهو مشروع مشترك بتمويل من الحكومة الفرنسية ومعهد ال
  Trans Energieلحفظ الطاقة، بدلم من برنامج االمم المتحدة االنمائي في لبنان وتنفيذ االستشاري الفرنسي 

ألقى الفرن كلمة أشار فيها الى "أن هذا المشروع يترجم دينامية معهد البحوث الصنالية في كل ما  
ه، وأن هذه االلمال تتجه نحو االبتكار واالبداع والتحديث والتطور، آخذة يقوم به من انجازات وتعاون مع شركائ

 في االلتبار حماية المواطنين وتلبية هواجسهم وتطلعاتهم المستقبلية".
ثم ألقى ايمانويل بون كلمة نّوه فيها بـ"التعاون الكبير بين معهد البحوث الصنالية والعديد من المؤسسات  

نسية والذي يص  في إطار تعزيز العالقات وتطويرها وتمتينها بين لبنان وفرنسا". وتابع: الحكومية والخاصة الفر 
من كلفته لبر هبة  % 50"إن المشروع الذي نطلقه يلقى دلما قويا من فرنسا التي ساهمت في تمويل نحو 

 آالف يورو من وزارتي المال واالقتصاد...".  210بقيمة 
حطة لما كانت لتشهد النور لوال تمويل االدارة العامة للخزينة الفرنسية وأشار نظريان الى "أن هذه الم 

( بالتعاون بين معهد البحوث الصنالية وبرنامج االمم المتحدة االنمائي في لبنان والمركز FASEPلبر برنامج )
 اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه".

سا في المجاالت االقتصادية التنموية، معتبرا "أن المنصة وأشاد الحاج حسن بالتعاون بين لبنان وفرن 
التدريبية للى استخدام الطاقة الشمسية هي خطوة اضافية من الخطوات التي تبذل لتحفيز الناس في لبنان للى 

شكل أو اري ملزما ببي االختز ايجاد وسائل ليصبح الجهد التحفي تنويع مصادر الطاقة لديهم"، مشددا للى "وجو 
 ر".بآخ

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

compared with the same period of 2015 

Subject  1st 8 months  
2016 

1st 8 months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  537 521 +16 +3 % 

Total Tonnage handled (tons) 1,245,524 1,160,390 +85,134 +7 % 

Total imports (tons) 988,902 944,868 +44,034 +5 % 

Total exports (tons)  256,622 215,522 +41,100 +19 % 

Total Cars handled (cars) 3,300 3,927 -627 -16 % 

Total containers (TEU) 1,712 - +1,712 - 

Total trailers  15,573 10,218 +5,355 +52 % 

Trailers discharged 7,708 5,724 +1,984 +35 % 

Trailers loaded 7,865 4,494 +3,371 +75 % 

Total Port revenues (million) USD 10,061 8,828 +1,233 +14 % 

**********  
ارتفاع كبير بحركة مرفأ طرابلس االجمالية ووارداته المرفئية خالل االشهر الثمانية االولى من العام 

2016  
حقق مرفأ طرابلس زيادة كبيرة بحركته االجمالية خالل االشهر الثمانية االولى من العام الحالي، لما 

 لليه في الفترة لينها من العام الماضي. وقد انسحبت هذه الحركة الجيدة للى مجموع الواردات المرفئية.كانت 
 2016و  2015مقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر الثمانية االولى من العامين 

و  2015العامين  وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر الثمانية االولى من 
 ، الوقائع التالية:2016

 بالمئة. 3باخرة ونسبتها  16باخرة، أي بزيادة كبيرة قدرها   521باخرة مقابل  537: بلغ مجموع البواخر
 85.134طنا، أي بارتفاع  قدره  1.160.390طنا مقابل  1.245.524: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.  7طن ونسبته 

 طن للى الشكل التالي: 1.245.524ذا الوزن االجمالي البالغ وتوزع ه
طنا  44.034طنا، أي بتحسن جيد قدره  944.868طنا مقابل  988.902: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 5ونسبته 

 19طنا ونسبته  41.100طنا، أي بنمو قدره  215.522طنا مقابل  256.622: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 لمئة.با
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حاوية نمطية مقابل لدد طفيف من الحاويات، ألن رصيف الحاويات المستحدث  1.712: بلغ مجموع الحاويات

 الحاويات خالل العام الحالي.في مرفأ طرابلس بدأ يستقبل بواخر 
 بالمئة. 16سيارة ونسبته  627سيارة، أي بتراجع قدره  3.927سيارة مقابل  3.300بلغ  :مجموع السيارات

شاحنة مفرغة من بواخر الرو/رو  15.573: بلغ مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة والمشحونة
 بالمئة. 52شاحنة ونسبته  5.355أي بارتفاع كبير قدره  شاحنة، 10.218)لبارات( ومشحونة لليها، مقابل 

 شاحنة المفرغة والمشحونة بحرا كاآلتي: 15.573وتوزع هذا المجموع البالغ  
 35شاحنة ونسبتها  1.984شاحنة، أي بزيادة قدرها  5.724شاحنة مقابل  7.708: بلغت الشاحنات المفرغة

 بالمئة.
شاحنة ونسبته  3.371شاحنة، أي بارتفاع قدره  4.494شاحنة مقابل  57.86: بلغت الشاحنات المشحونة بحرا

 بالمئة. 75
  2016زيادة البضائع تنعكس ايجابا للى الواردات المرفئية في االشهر الثمانية االولى من العام 

لى لوانسحبت الزيادة بحركة البضائع في مرفأ طرابلس خالل االشهر الثمانية االولى من العام الحالي،  
مليون دوالر في الفترة ذاتها من  8.828مليون دوالر مقابل  10.061مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 14مليون دوالر ونسبته  1.233العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
 استمرار ارتفاع لدد البواخر )العبارات( المتعاملة في مرفأ طرابلس

ال يشهد ارتفالا بعدد بواخر الرو/رو )العبارات( التي أصبحت تؤمه. فهناك ويذكر أن مرفأ طرابلس ما يز  
بواخر رو/رو تربط مرفأ طرابلس بمرفأي اسكندرون ومرسين التركيين وتؤمن نقل البضائع التركية والعراقية الى 

ى تربط خر رو/رو أخر لبنان والصادرات اللبنانية الى تركيا والى العراق برا لبر االراضي التركية والكردية، وبوا
مرفأ طرابلس بمرافئ مصرية والعقبة االردني وضبا السعودي حيث تؤمن نقل الصادرات اللبنانية الى مصر 

 والسعودية واالردن ومن ثم الى دول الخليج العربي وبالعكس. 
لمستعرة   اوتجدر االشارة أخيرا الى أن استمرار إقفال المعابر البرية لبر االراضي السورية بسب  الحر  

فيها، أدى الى إجبار المصدرين والمستوردين اللبنانيين الى التماد النقل البحري بواسطة بواخر الرو/رو لبر 
 مرفأ طرابلس أو بواخر الحاويات لبر مرفأ بيروت.

********** 
Le Liban reste au 7e rang arabe en matière de libertés économiques 

Le rapport annuel de l'Institut Fraser a classé le Liban à la 7e place sur 16 pays arabes étudiés 

en termes de libertés économiques. Le pays du Cèdre garde ainsi le même rang que l'année 

dernière au niveau régional ainsi qu'au niveau mondial (76e sur un total de 159 pays, contre 

157 pays en 2015). Cet indice se base sur 39 variables qui sont rattachées à cinq grands facteurs  
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de liberté économique. Il évalue les pays selon la taille de leur secteur public (dépenses et 

impôts), la liberté et la sécurité permises par les structures légales en place, l'accès aux 

financements, la possibilité de commercer à l'étranger ainsi que la régulation du crédit, du 

travail et du monde des affaires. 

Le Liban s'est vu attribuer le score de 7,06 points sur une notation de 0 à 10. Le score du Liban 

est au-dessus de la moyenne régionale qui atteint 6,63 points et de la moyenne régionale hors 

pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui est de 6,13 points. Le score moyen des 

pays du CCG atteint 7,48 points. Le Liban a été classé premier au niveau régional en termes de 

taille du secteur public, suivi par la Jordanie et les Émirats arabes unis. Ce facteur mesure à 

quel point l'allocation des ressources et des biens et services dans un pays repose sur l'initiative 

individuelle et les marchés plutôt que sur un processus politique. 

Le Liban a également été classé premier en matière d'accès aux financements, devant la 

Jordanie et Bahreïn. Ce facteur mesure le degré de facilité qu'ont les banques à utiliser des 

devises étrangères à travers des comptes nationaux et étrangers. Par rapport aux autres pays de 

la zone Mena, le plus mauvais score du Liban concerne la liberté et la sécurité permises par les 

structures légales en place. Le Liban est classé 13e sur les 16 pays de la région, derrière l'Égypte 

et avant la Mauritanie et le Yémen. 

L'Institut Fraser est un think tank indépendant basé au Canada. Il se donne pour mission 

d'étudier et de mesurer l'impact des marchés et de l'intervention étatique sur le bien-être des 

individus. 

L’Orient Le Jour 

********** 

Summary of Lebanese International trade exchange in August 2016 
+/-  % +/-  

(USD million) 
July 2016  

(USD million) 
August  2016 

(USD million) 
Subject 

+35 % +504 1447 1951 Total import 
+38 % +93 247 340 Total export 
+34 % +411 1200 1611 Total deficit 

********** 
Lebanon Trade deficit up to USD 1611 million in August 2016 

 مليون دوالر  340مليون دوالر وفاتورة التصدير الى  1951فاتورة االستيراد الى ارتفاع 
 2016أغسطس( )آ  مليون دوالر في  1611ولجز الميزان التجاري الى 

ات لبر كافة المرافئ والبوابوالتصدير االستيراد  أن قيمة فاتورتي الجمارك اللبنانيةأفادت احصاءات  
وقد أدى يو( المنصرم. ل)يو تموز مما كانت لليه في شهر كبر ( الماضي، جاءت أأغسطس)آ  خالل شهر 

 ارتفاع فاتورة االستيراد الى ارتفاع أيضا لجز الميزان التجاري.
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 2016ارتفاع فاتورة االستيراد في آ  
مليون  1447الماضي، مقابل آ  مليون دوالر في  1951فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  
 بالمئة. 35 امليون دوالر ونسبته 504 اقدرهبزيادة المنصرم، أي تموز دوالر في 

 وارتفاع فاتورة التصدير
بزيادة مليون دوالر، أي  247مليون دوالر مقابل  340قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى كما ارتفعت  

 بالمئة. 38 امليون دوالر ونسبته 93 اقدره
 وارتفاع لجز الميزان التجاري

مليون دوالر  1611فبلغ وأدى ارتفاع فائدة االستيراد في آ  الماضي الى نمو لجز الميزان التجاري  
 بالمئة. 34 امليون  دوالر ونسبته 411 اقدرهبزيادة المنصرم، أي تموز مليون دوالر في  1200مقابل 

 2016آ  الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في 
الصين ما تزال تتربع للى المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في آ  الماضي، بتصديرها سلعا وأفادت االحصاءات أن  -

 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  17مليون دوالر في تموز المنصرم، أي بانخفاض قدره  210مليون دوالر مقابل  193بـ
مليون دوالر، أي  1مليون دوالر مقابل  142بتصديرها بـالثانية المرتبة وسجلت الكويت مفاجأة كبيرة باحتاللها  -

 مليون دوالر. 141قدره بارتفاع قياسي 

مليون دوالر،  71مليون دوالر مقابل  135بـالى المرتبة الثالثة  مصر من إحدى المرات  الخلفيةتقدمت كما  -
  بالمئة. 90 امليون دوالر ونسبته 64 اقدرهبزيادة أي 

 وافريقيا الجنوبية ما تزال االولى باالستيراد من لبنان 
 88مليون دوالر مقابل  132الماضي بـآ  المرتبة االولى باالستيراد من لبنان في واحتفظت أفريقيا الجنوبية ب -

 بالمئة. 50مليون دوالر ونسبته  44بارتفاع قدره المنصرم، أي تموز مليون دوالر في 

 16مليون دوالر مقابل  23عربية المتحدة من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية بـوتقدمت دولة االمارات ال -
 بالمئة. 44مليون دوالر ونسبته  7مليون دوالر، أي بارتفاع قدره 

مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  19مليون دوالر مقابل  21وتراجعت السعودية من المرتبة الثانية الى الثالثة بـ -
 بالمئة.  11ونسبتها  مليون دوالر 2

 بالمئة من فاتورة االستيراد تمت لبر مرفأ بيروت  73
من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة لبر مرفأ 

 ة بالمئة من القيم 73مليون دوالر أي ما نسبته  1424بيروت في آ   الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 
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مليون   1023مليون دوالر، مقابل  1951االجمالية للبضائع المستوردة لبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 
بالمئة من القيمة  71مرفأ بيروت في تموز المنصرم، أي ما نسبته  دوالر قيمة البضائع المستوردة لبر
 39مليون دوالر ونسبته  401مليون دوالر أي بارتفاع قدره  1447االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة 

 بالمئة.

 311بالمئة، مقابل  19مليون دوالر أي ما نسبته  385كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 24مليون دوالر ونسبته  74قدره بارتفاع بالمئة، أي  21مليون دوالر، أي ما نسبته 

مليون دوالر،  86بالمئة مقابل  5مليون دوالر، أي ما نسبته  106واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 23سبته مليون دوالر ون 20بالمئة، أي بارتفاع قدره  6أي ما نسبته 

  2016بالمئة من فاتورة التصدير تمت لبر مطار رفيق الحريري في آ   53
مليون  179كما أظهرت االحصاءات أن مطار رفيق الحريري احتفظ بالمرتبة االولى بتصديره بضائع لبنانية بـ

  340رافئ والبوابات والبالغة بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة لبر كافة الم 53دوالر، أي ما نسبته 
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة لبر مطار رفيق الحريري في تموز المنصرم، أي  126مليون دوالر، مقابل 

 53مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  247بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  51ما نسبته 
 بالمئة. 42مليون دوالر ونسبتها 

مليون  93بالمئة مقابل  36مليون دوالر أي ما نسبته  121واحتفظ مرفأ بيروت بالمرتبة الثانية بتصديره بـ -
 بالمئة. 30مليون دوالر ونسبته  28قدره بارتفاع بالمئة، أي  38دوالر أي ما نسبته 

مليون دوالر  15بالمئة، مقابل  6مليون دوالر أي ما نسبته  22وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 47مليون دوالر ونسبته  7بالمئة، أي بارتفاع قدره  6أي ما نسبته 

وتجدر االشارة الى أن ارتفاع حركة التصدير لبر مرفأي بيروت وطرابلس يعود الى استمرار إغالق المعابر 
. فقد ة فيهاالحر  المستعر الراضي السورية، بسب  لبر ا وتركيا البرية أمام الصادرات اللبنانية الى الدول العربية

ارتفعت حركة البضائع اللبنانية المصدرة ضمن الحاويات لبر مرفأ بيروت وللى العبارات بواسطة الشاحنات لبر 
    مرفأ طرابلس.

********** 
Cosco to more than double Abu Dhabi box volume with brand new port 

CHINA Cosco has signed a US$738 million deal to build and operate a container terminal in 

Abu Dhabi, that would more than double capacity at Khalifa port. 

Cosco Shipping signed the accord with state-run Abu Dhabi Ports to invest in a second terminal 

at Khalifa, boosting the port's capacity to six million TEU from 2.5 million, Bloomberg 

reported. 
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The 35-year agreement will boost Abu Dhabi's role in regional logistics, Abu Dhabi Ports 

chairman Sultan Al Jaber said at a news conference. 

This is Cosco Shipping's first such deal in the Persian Gulf, the port company's CEO Mohamed 

Al Shamsi said in an interview. 

"It's important because Khalifa port will be the hub for Cosco within the region, and this is part 

of the initiative of the Silk Road," Mr Al Shamsi said, referring to China's effort to establish a 

maritime equivalent of the fabled Asian overland trade route. "We are confident that Cosco 

will bring big volumes into Khalifa port." 

Cosco Shipping is the world's fourth-largest container liner with a market share of 7.5 per cent 

as of September, according to shipping data provider Alphaliner, and it has the world's largest 

dry bulk fleet, used to transport commodities. 

Khalifa port's existing terminal will handle 1.65 million TEU this year. By 2030, the emirate 

expects the port to move 15 million TEU and 55 million tonnes of cargo, Ali Majed Al 

Mansoori, head of the Abu Dhabi Department of Economic Development, said in a speech last 

year. 

Chinacosco.com 

********** 

 2016ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ دمياط المصري حتى آ  )أغسطس( 
أظهرت االحصاءات أن مرفأ دمياط المصري سجل حركة حاويات في االشهر الثمانية االولى من العام  

حاوية  556.452الفترة لينها من العام الماضي. فقد ارتفع لددها الى الحالي، أكبر مما كانت لليها في 
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبتها  67.291حاوية، أي بزيادة قدرها  489.161نمطية مقابل 

مليارات جنيه  10من جهة ثانية، قال رئيس هيئة مرفأ دمياط اللواء أيمن صالح أن الهيئة خصصت  
 .2020في المرفأ حتى العام  جديدة ةمشاريع استثماري 5لبناء 

********** 
 بعد أن أثارت حفيظة السائقين...

 االردن يطال  السعودية باستثناء االردنيين من رسوم التأشيرات
قال وزير النقل االردني حسين الصعو ، أن هناك بوادر انفراج ومباحثات جادة مع الجان  السعودي  

رات والتي أقرتها السعودية مؤخرا، مشيرا "أننا نأمل بأن تتم العودة لن هذا فيما يخص قضية زيادة رسوم التأشي
لادة العمل بالقرار السابق". ولفت الى أن المسالي والمشاورات والتي تم إجراؤها مع الجان  السعودي،  القرار وا 

لادة العمل بالقرارات السابقة. وكان ق يادة د أثار قرار السعودية ز نأمل منها التوصل الى قرار باستثناء االردن وا 
الرسوم حفيظة السائقين االردنيين الذين يعملون للى خط السعودية واالردن وأصحا  الشاحنات االردنيين لما 

 يكبدهم من تكلفة وخسائر كبيرة نتيجة مضالفة رسوم التأشيرات.
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ويذكر أن السعودية قررت في وقت سابق إجراء تعديالت للى رسوم التأشيرات للقادمين والمقيمين في  
من  دالسعودية، حيث قرر مجلس الوزراء السعودي لددا من االجراءات تتعلق برفع بعض الرسوم الواردة في لد

االنظمة، وذلك بعد االطالع للى ما رفعته وزارتا المالية واالقتصاد والتخطيط بشأن مبادرات االيرادات غير 
 النفطية، ومنها أن تتحمل الدولة تأشيرة القادمين ألداء الحج أو العمرة ألول مرة.

********** 
 البحري المصريتكريم اللواء محمود حاتم القاضي كـ "شخصية العام" في مجال النقل 

، برلاية وحضور وزير 2016أقامت وزارة النقل المصرية احتفاال بمناسبة اليوم البحري العالمي لعام  
النقل المصري جالل سعيد بمشاركة محافظ االسكندرية الدكتور رضا فرحات ورئيس االكاديمية للعلوم والتكنولوجيا 

لموانئ المصرية وغرف المالحة البحرية وحشد من للنقل البحري اسماليل لبد الغفار ورؤساء هيئات ا
الشخصيات الرسمية والمعنية بقطاع النقل البحري في مصر. وجرى خالل االحتفال منح جوائز التميز لن هذا 
العام حيث استحق جائزة "شخصية العام" اللواء البحري محمود حاتم القاضي رئيس االتحاد العربي لغرف المالحة 

مه وما يزال من خدمات وانجازات في ميدان النقل البحري المصري والعربي. والمعلوم أن اللواء البحرية، لما قد
القاضي هو أحد األلضاء المؤسسين لالتحاد العربي لغرف المالحة البحرية لندما كان رئيسا لغرف المالحة 

دولية للمالحة في بيروت ، وذلك بالتعاون مع ايلي زخور رئيس الغرفة ال2002المركزية المصرية في العام 
 والكابتن محمد الدالبيح المدير التنفيذي لنقابة الوكالء المالحيين االردنيين. 

********** 
ICTSI Basra adds 2 postpanamax cranes and 900,000 TEU capacity 

THE new Basra Gate Terminal (BGT) project now adds another 900,000 TEU capacity to Iraq's 

Umm Qasr Port with the recent delivery of two postpanamax cranes and three RTGs as the 

port's US$130 million greenfield project moves closer to full build out. The 11,338-gross ton 

crane carrier Hanjin Pioneer tied up to the new Berth 27 at the Manila-owned International 

Container Terminal Services Inc (ICTSI) operated North Port in Umm Qasr with the Terex 

cranes following a 7,000 nautical mile voyage from Xiamen.Commissioning of the cranes and 

RTGs takes four weeks after which BGT will have two containerised berths together with new 

general and project cargo operations at nearby Berth 19, reports Colchester, England's Seatrade 

Maritime News. 

"BGT is well positioned to take Umm Qasr Port to new levels in the business development in 

 

"Our investment in the cutting edge of shipping technology and infrastructure will allow us to 

offer our customers the most efficient route and easy access to Iraqi market. We are hoping to 

give customers a completely new experience of doing business." 
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ICTSI signed a 26-year concession with the General Company for Ports of Iraq in 2014 to 

develop and operate three new berths under the BGT moniker, in addition to a 10-year 

agreement to redevelop the existing Berth 20. Each stage of the greenfield expansion, the first 

public-private port sector partnership in Iraq, will add 300,000 TEU capacity, 200,000-square 

metre of container storages. Average quarterly volume at BGT has grown from 15,000 TEU in 

third quarter 2014, before the ICTSI takeover, to 78,000 TEU in the first quarter 2016. 

Productivity has soared from 16 to just shy of 50 bmph in the same period while the average 

truck cycle time has decreased from five hours in 2014 to 47 minutes today.  

Umm Qasr port handles 80 per cent of the Iraq's imports including grain for a huge public food 

ration programme. With a hinterland that extends to Baghdad, Umm Qasr is critical in 

combating the country's well-documented geopolitical challenges. 

Customs Today News 

********** 

حركة البضائع في مرفأ العقبة في االشهر الثمانية االولى من العام ارتفاع حركة الحاويات وتراجع 
2016 

سجل مرفأ العقبة االردني حركة حاويات خالل االشهر الثمانية االولى من العام الحالي أكبر مما كانت  
 را.حلليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما تراجع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة ب

 25.970حاوية، أي بارتفاع قدره  510.605حاوية نمطية مقابل  536.575فقد بلغ لدد الحاويات  
 بالمئة. 5.09حاوية نمطية ونسبته 

طنا، أي بانخفاض قدره  12.596.674طنا مقابل  11.502.596بينما بلغ الوزن االجمالي  
 بالمئة. 8.69طنا ونسبته  1.094.078

طنا خالل االشهر الثمانية االولى من العام الحالي  11.502.596االجمالي البالغ وتوزع هذا الوزن     
 كاآلتي:

طنا  810.921طنا، أي بتراجع قدره  8.897.426طنا مقابل  8.086.505: بلغ وزنها البضائع المستوردة
 بالمئة. 9.11ونسبته 

 283.157طنا، أي بانخفاض قدره  3.699.248طنا مقابل  3.416.091: بلغ وزنها البضائع المصدرة بحرا
 بالمئة. 7.66طنا ونسبته 

********** 
 القطريةالجوية للخطوط  Boeingطائرة  100

االميركية لصنالة الطائرات  Boeingأللنت شركة الخطوط الجوية القطرية لن إبرام صفقة مع شركة  
 طائرة من الجيل الجديد  30مليار دوالر وستشتري الشركة في مرحلة أولى  18.6طائرة بقيمة  100لشراء 
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 “Boeing 787”  طائرات  10و“Boeing 777”  مليار دوالر. كما  11.7وكالهما ذات هيكل واسع مقابل

 مليار دوالر. 6.9ذات هيكل صغير بسعر  ”Boeing 737“طائرة  60وقعت مذكرة تفاهم لشراء 
********** 

 ة كهربائي بين أثيوبيا وجيبوتييافتتاح خط سكك حديد
الحديدية في أفريقيا يعبر الحدود بين البلدين ويعمل بالكهرباء دشنت أثيوبيا وجيبوتي أول خط للسكك  

فقط. ويربط هذا الخط بين العاصمة االثيوبية أديس أبابا وميناء جيبوتي للى البحر االحمر، ويمتد للى مسافة 
سالة  12كلم/سالة ومن المقرر أن يختصر زمن الرحلة الى  120كيلومتر. وتبلغ سرلة القطار  750لن 
مليار دوالر، وتم إنجازه بمسالدة الصين والتي ستوفر طاقم  3.4من ثالثة أيام. وبلغت كلفة المشروع بدال 

العمل أيضا. وسيعمل فنيون ورؤساء محطات صينيون في تشغيل هذا الخط للى مدار الخمس سنوات المقبلة، 
آالف كيلومتر، تأمل  5لة طولها وبعد ذلك سيتم توظيف االثيوبيين. وهذا الخط هو الخطوة االولى من شبكة طوي

 ، يربطها بكل من كينيا والسودان وجنو  السودان.2020أثيوبيا االنتهاء منها بحلول لام 
********** 

 2016ارتفاع ايرادات مرفأ الالذقية في االشهر الثمانية االولى من العام 
ليرة سورية في االشهر الثمانية  مليار 16حققت الشركة العامة لمرفأ الالذقية ايرادات اجمالية بلغت  

. وبلغ 2015بالمئة لن تلك المسجلة في الفترة لينها من العام  158االولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 
بالمئة. كما بلغ الوزن االجمالي  1باخرة أي بتراجع  362باخرة مقابل  358لدد البواخر التي أمت المرفأ 

ألف طن  330مليون طن، أي بزيادة قدرها  2.200مليون طن مقابل  2.530للبضائع الواردة والصادرة 
 بالمئة. 15ونسبته 
ألف حاوية  182كما ارتفع لدد الحاويات التي تداولها مرفأ الالذقية في االشهر الثمانية االولى الى  

حاوية نمطية ونسبته ألف  92ألف حاوية في الفترة لينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  90نمطية مقابل 
 بالمئة. 102

********** 
ل سعودي أرباح شركة النقل "البحري" السعودية في النصف االول من العام  مليون ريا 1116.2

2016 
مليون ريا ل أي  1116.2بلغت االرباح الصافية للشركة الوطنية للنقل البحري السعودية "البحري"  
 مليون ريا ل في الفترة ذاتها من  740.9ول من العام الحالي مقابل مليون دوالر( في النصف اال  300حوالي )
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ارتفعت ايراداتها االجمالية الى بالمئة. كما  51مليون ريا ل ونسبته  375.3العام الماضي، أي بزيادة قدرها 
 بالمئة. 10ونسبته  مليون ريا ل 337ن أي بارتفاع قدره مليو 3453مليون ريا ل مقابل  3790

وأوضحت "البحري" بأن سب  ارتفاع االرباح يعود الى ارتفاع االيرادات التشغيلية نتيجة شراء وتشغيل  
. وتمتلك "البحري" حاليا أسطوال 2016كيماويات خالل العام لدد من ناقالت النفط العمالقة وناقالت البترو 

ناقلة كيماويات. كما  31ناقلة نفط لمالقة و  36سفينة وناقلة تعمل في قطالات مختلفة، منها  83مكونا من 
 ر نقل النفط الخام وانخفاض تكلفة وقود السفن ساهما في تحقيق هذه االرباح الجيدة.جو أن ارتفاع معدالت أ

********** 
 مليار دوالر 12صندوق النقد الدولي يطال  مصر بمزيد من االجراءات للحصول للى قرض بقيمة 

أن مصر مطالبة باتخاذ المزيد من االجراءات  Christine Lagardeقالت مديرة صندوق النقد الدولي  
مليار دوالر خالل  12مة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري والدلم الحكومي لضمان حصولها للى قرض بقي

سنوات. وأضافت "هناك العديد من االجراءات ينبغي للى مصر اتخاذها، قبل أن يجتمع مجلس ادارة الصندوق".  3
وأضافت "حس  للمي، فإن االجراءات تم تنفيذها تقريبا، ولكن ليس كلها، وتتعلق هذه االجراءات بسعر الصرف 

ل أن يجتمع مجلس االدارة". من جهة ثانية، قال مسعود احمد مدير ادارة والدلم، وهي التي ينبغي استكمالها، قب
الشرق االوسط في صندوث النقد الدولي، أن برنامج القرض سيتضمن شروطا من بينها تقليص لجز الموازنة 
في مصر والتحول بسعر الصرف الى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وأضاف أن الدفعة االولى من قرض 

مليار، وأن مجلس الصندوق قد يوافق للى برنامج القرض خالل الشهر  2.5مصر قيمتها نحو الصندوق ل
القادم أو أوائل كانون االول )ديسمبر( المقبل. وتأتي هذه التصريحات فيما توقع اقتصاديون ومصرفيون مصريون 

اني أن االقتصاد المصري يع وأجان  أن تقوم الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدوالر. والمعلوم
سنوات للى االطاحة بالرئيس حسني  5اضطرابات بسب  لدم االستقرار السياسي وألمال العنف بعد أكثر من 

، كما أن مصر تعاني أيضا من نقص حاد في الدوالر 2011مبارك في ثورة كانون الثاني )يناير( من العام 
 جنبي لدى البنك المركزي.  وتراجع كبير في احتياطات البالد من النقد اال

********** 
 2016مرفأ طنجة المغربي يسجل زيادة جيدة بحركته االجمالية حتى آ  )أغسطس( 

حقق مرفأ طنجة المغربي حركة اجمالية جيدة في االشهر الثمانية االولى من العام الحالي، مقارنة مع  
 مليون  2.882ماليين حاوية نمطية مقابل  3.159ل تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد تداو
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 Generalالمختلفة )بالمئة. وبلغ الوزن االجمالي للبضائع  10ألف حاوية نمطية ونسبته  277أي بارتفاع قدره 

Cargo )45.3  بالمئة. وأمت  12ماليين طن ونسبته  5مليون طن، أي بتحسن قدره  40.3مليون طن مقابل
باخرة  1165باخرة، أي بزيادة قدرها  18.583باخرة من مختلف االحجام واالنواع مقابل  19.748مرفأ طنجة 
باخرة،  12.443( مقابل passenger shipsركا  )باخرة  13.075بالمئة. وتضمن هذا المجموع  6ونسبتها 

 بالمئة. 5باخرة ونسبته  632أي بتحسن قدره 
********** 

 مصر ضمن لجنة ثالثية دولية لوضع استراتيجيات النقل البحري في العالم
أللن رئيس االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللواء اسماليل لبد الغفار، أن  

الكاديمية تسير للى نهج الوصول الى العالمية، حيث أنها لضو في المجلس التنفيذي للجامعة البحرية ا
 الدولية، معلنا لن وجود مصر ضمن لجنة دولية تختص بوضع استراتيجيات النقل البحري في العالم.

كندرية ندرية في االسوقال لبد الغفار في مؤتمر "النقل البحري ال غنى لنه" والذي لقد في مكتبة االسك 
أن الجامعة البحرية الدولية تساهم في تطوير أداء المنتمين لالكاديمية واهتمام االتحاد االوروبي بالنقل البحري 

 في مصر، منّوها باالنجازات التي تحققها مصر في مجال النقل البحري.
 حدث فارقا في المنافسةمن ناحية أخرى، التبر لبد الغفار أن مشروع تنمية محور قناة السويس سي

البحري وحجم التجارة العالمية، كما أن له دورا هاما في تقوية الدخل في مصر، الفتا الى أن هذا المشروع 
سينعكس بااليجا  للى قطاع النقل البحري، ووصفه بأنه مشروع حيوي لمستقبل مصر االقتصادي ولقناة 

 السويس.
********** 

Lloyd’s List Global Awards 2016: CMA CGM and Rodolphe Saadé awarded with the 

two highest distinctions 
CMA CGM, a leading worldwide shipping Group, was distinguished during the prestigious 

Lloyd’s List Global Awards in London. An unprecedented result, CMA CGM was honoured 

with the two highest distinctions of the ceremony: CMA CGM received the Company of the 

Year award Rodolphe Saadé distinguished as the Newsmaker of the Year 

The jury highlighted CMA CGM’s key role in the industry with this prize, and more precisely 

its development and keen anticipation of current markets conditions through implemented 

measures. 

The Newsmaker of the Year Award attributed to Rodolphe Saadé stressed his vision for the 

shipping industry, and his key role during the unprecedented round of consolidation underway 

and the maritime alliances reconstruction taking place including the acquisition process of 

NOL as well as the Alliance Ocean constitution. 
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This ceremony is organized by the leading newspaper of the shipping industry. Its jury is 

composed of journalists and shipping key players. Each year, it recognizes leaders and 

companies who achieve significant results within the industry. 

CMA CGM      

********** 

 2016تراجع لمليات القرصنة البحرية في النصف االول من العام 
في  International Maritime Bureau (IMB)أفاد التقرير الصادر لن المكت  البحري الدولي 

 & Piracy( لندن، أن لدد لمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن )ICCغرفة التجارة الدولية )

armed robbery against ships في النصف االول من العام الحالي، انخفض الى أدنى مستوياته منذ )
( قبالة سواحل غر  kidnappings، للى الرغم من الزيادة التي سجلتها لمليات خطف البحارة )1995العام 

 98المسلح ضد السفن بلغ  افريقيا. ومن أهم ما جاء في التقرير، أن لدد لمليات القرصنة البحرية والسطو
لملية في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض  134لملية في النصف االول من العام الحالي، مقابل 

بالمئة. للما أن هذه العمليات كانت  26.87لملية قرصنة بحرية وسطو مسلح ضد السفن ونسبته  36قدره 
 لملية في العام الواحد.  445، حيث بلغ لددها 2013و  2010وصلت الى أللى مستوياتها في لامي 

لملية في النصف االول  98وتوزلت لمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن والبالغة 
(، hijackedبواخر تم خطفها ) 5(، boardedباخرة تم الصعود للى متنها ) 72من العام الحالي كاآلتي: 

 firedوبواخر تعرضت إلطالق نار ) 9(، attempted attacksجوم )باخرة تعرضت لمحاولة التداء وه 12

upon 64(، للما أن ( بحارا من العاملين للى هذه البواخر أخذوا رهائنhostages مقابل )بحارا للفترة  250
 .2015ذاتها من العام 

 أنه بالرغم من هذه االخبار Pottengal Mukundanوصرح مدير لام المكت  البحري الدولي 
المشجعة نتيجة لتراجع لمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن قبالة السواحل االندونيسية، والردع 
المتواصل للقراصنة الصوماليين قبالة سواحل شرق أفريقيا، فإن اجراءات الوقاية والحماية ما تزال مطلوبة 

ا الة سواحل الصومال وفي خليج غينيا، مضيفوضرورية ال سيما اليقظة من قبل السفن خصوصا تلك المبحرة قب
لاما، لبر تواجد قواتها البحرية في  25أن بلدانا لدة لعبت وما تزال تلع  دورا مهما للى هذا الصعيد منذ 

 المناطق التي تشهد نشاطا كبيرا للقراصنة.
نة ات قرصأن نيجيريا تبقى المنطقة االكثر سخونة في العالم التي تشهد لملي  Mukundanوتابع 

لملية خطف بحارة في العالم فإن  44للبواخر والناقالت من أجل خطف البحارة للحصول للى فدية. فمن أصل 
لمليات خطف في  10منها حصلت قر  السواحل النيجيرية في النصف االول من العام الحالي، مقابل  24

 الفترة ذاتها من العام الماضي. 
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كما أن ناقالت  النفط في خليج غينيا التي كانت تتعرض لادة لهجومات القراصنة من أجل االستيالء 
للى حموالتها، بدأت تسجل التداءات لليها من أجل خطف بحارتها للحصول للى فدية، فسبع لمليات خطف 

سجلت نيجيريا هجومات باخرة، كما  30سجلت في هذا الخليج، كما شهد قيام القراصنة بالهجوم المسلح للى 
 مسلحة لدة من أجل خطف بحارتها للحصول للى فدية. 

بالتعاون الوثيق مع السلطات االندونيسية وقواتها البحرية لمحاربة القراصنة وحماية  Mukundanونوه 
 24المرافئ والبحار. وقد نتج لن هذا التعاون تراجع لدد لمليات القرصنة مقابل السواحل االندونيسية الى 

 لملية في الفترة ذاتها من العام الماضي. 54لملية في النصف االول من العام الحالي، مقارنة مع 
أصحا  السفن وربابنتها وشركات المالحة إلبالغ المكت  البحري الدولي لن  Mukundanودلا 

ك الحوادث ل تللمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن وحتى في حال تم االشتباه بإمكانية حصو
يجاد الحلول الناجعة لها.  ليتمكن المكت  من مالحقة هذه العمليات وا 

********** 
BIMCO calls for end to boxship orders to keep industry viable 

THE Baltic and International Maritime Council (BIMCO) has warned in its latest report that 

for the container shipping industry to stay on track into profitability, it's vital that new orders 

are rarely placed and only against retirement of other ships. 

It also pointed out that slow steaming and idling remain essential parts of a freight rate 

improvement until the market (especially the demand side) is strong enough to support extra 

capacity in the key trade lanes. 

Cascading, a bid to gain economies of scale, has damaged earnings on all trade lanes, as ships 

way too big for requirements have been introduced aggressively. But without enough cargo, 

running ships with too much capacity brings down utilisation and profitability. 

Drewry statistics show that overall container demand grew by two per cent in the second 

quarter of 2016 year on year. But global container demand is struggling to achieve a GDP-to-

trade multiplier of one, said BIMCO, the shipowners group that represents 65 per cent of the 

commercial tonnage afloat. 

"Reflecting on our last report, where BIMCO stated that demand is not really going anywhere, 

we now see a development, minor and slow, but above all positive," the BIMCO report said.  

The IMF notes that "high frequency" indicators point to lower economic growth in the second 

half of 2016 for the euro area. This could cool the East Asia to Europe trade even before it was 

back on track. "As we are now well into the peak season of the year (Q3), demand growth may 

support utilisation levels of the ships, but severe overcapacity in the market and recently agreed 

contract rates on the transpacific trade lanes mean the pressure remains on the container 

shipping industry," the report said.Over the coming year, carriers will feel the drag of the new, 

and much lower level of annual transpacific (price and volume) contract freight rates which  
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were agreed on May 1, said BIMCO. Anecdotal evidence indicates that the price offered to the 

largest customers has dropped below US$750 per FEU for US west coast bound containers and 

$1,500 per FEU for those east coast bound. These levels reflect the poor spot market during 

the negotiation period. 

Agreeing to such low rates demonstrates clearly that container shipping customers are enjoying 

a negotiating power not seen since 2009. And they are taking advantage of it. Carriers can fear 

an even worse spot market in the coming year. The fight for market share among carriers will 

surely exaggerate this imbalance, making a bad situation even worse. 

"For the full year to balance out between supply and demand growth, we need demand to grow 

in Q3 and Q4. Year-to-date the balance has worsened. Demand has been slow, part of the idle 

fleet has been reactivated and new ships have outstripped the number of ships being 

demolished," said the report 

Bimco.org     ********** 

 مخاطر كبيرة تهدد قطاع النقل البحري العالمي
في قطاع النقل البحري من أن وضع هذا القطاع خطير ألنه يتكبد ألباء تفوق طاقته بسب  حذر خبراء  

التدهور االقتصادي العالمي المطرد. وأدى هذا الوضع الى ضعف التجارة البحرية في ظل فائض كبير بعدد 
 ولتها.يل دون كامل حمالسفن لدى الشركات البحرية العاملة يفوق الحاجة إذ أن غالبية السفن تغادر مرافئ التحم

وقد أفضى هذا الوضع الى نشو  منافسة شديدة بين الخطوط البحرية العالمية ومضاربة بأجور النقل،  
 ما هدد بعض شركات المالحة العمالقة بتكبد خسائر فادحة ولواق  وخيمة.

ي مالية العالمية فويذكر أن قطاع النقل البحري العالمي لرف فترات ازدهار كبير قبل اندالع االزمة ال 
، وذلك بفضل نمو االقتصاد العالمي نتيجة النشاط المميز الذي حققه القطاع الصنالي الصيني 2008العام 

المعتمد بدرجة أولى للى التصدير. وأغرت فترات االزدهار هذه شركات المالحة للى طل  بناء المزيد من السفن 
نشو  هذه األزمة المالية العالمية واالستمرار بانكماش االقتصاد لكن مع  .العمالقة للى أمل استمرار هذا النمو

ألف  200العالمي تراجعت أجور النقل البحري بصورة دراماتيكية، فانخفضت أجور استئجار ناقلة لمالقة من 
 J.L.T Sprciality“آالف دوالر للى ما أظهر تقرير نشرته شركة  5الى أقل من  2008دوالر يوميا سنة 

ltd.” وقد أدى هذا الوضع المتدهور في قطاع النقل البحري الى  لوساطة البحرية في تموز )يوليو( المنصرم.ل
مليارات  10تكبد معظم شركات المالحة البحرية خسائر كبيرة، ومن المتوقع أن تتجاوز خسائر هذا القطاع الـ

 دوالر في نهاية العام الحالي.
********** 

OOCL cuts Christmas sailings in anticipation of low shipping demand 
HONG KONG's Orient Overseas Container Line (OOCL) has announced it is cutting two Asia-

Europe services, the first is an Asia-North Europe loop and the second is one serving Asia-

Mediterranean ports. 
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"We would like to inform you of the withdrawal of the following Asia-Europe sailings in 

response to the expected low demand in Europe during Christmas holiday," the company 

announced in a notice to trade.  

First is the Asia North Europe Service Loop 7, Hong Kong Express (HKX) 017W/E: 

Westbound: ETA Qingdao on November 14 in Week 46 and eastbound: ETA Rotterdam on 

December 19 in Week 51. 
Next cut is the Asia Mediterranean Service EUM, Hyundai Hope (HHO) 014W/E: Westbound: ETA 

Busan on November 20 in Week 47 and eastbound: ETA Genoa on December 21 in Week 51. 

Shipping Gazette - Hong Kong   

********** 

 هبوط قيمة أسهم البنك ت: المضاربات واالشالات سبب ”Deutshe Bank“مدير 
أن البنك أصبح هدفا لمضاربات  ”Deutshe Bank“المدير التنفيذي للبنك االلماني  John Cryanقال  

يورو بعد أن وصلت  8.6ضخمة، وأن االشالات تسببت بهبوط في قيمة أسهمه. فقد انخفضت قيمة السهم الى 
 100. وكانت قيمة هذا السهم قد بلغت 2015يورو في تشرين الثاني )نوفمبر( من العام  27.8قيمته الى 

. وينتا  القلق 2008زمة المالية العالمية التي اندلعت في العام ، قبل األ 2007يورو في أيار )مايو( من العام 
مليار دوالر بسب  بيعه سندات  14المستثمرين للى الوضع المالي للبنك الذي يواجه لقوبة أميركية بقيمة 

للى بنوك  ”Deutshe Bank“مرتبطة بعقارات بشكل غير قانوني قبل األزمة المالية العالمية. وقد أثرت أزمة 
 . ”Scotland Bank“وبنك  ”Barclays Bank“أخرى في أوروبا، حيث هبطت أسهم بنك 

مليار يورو في العام الماضي، فاضطر الى اتخاذ اجراءات لتقليص  6.8وكان البنك االلماني قد خسر  
 ألف موظف. 100بالمئة من موظفيه البالغ لددهم  15النفقات من بينها االستغناء لن 

********** 
Cosco aims to boost Piraeus container volume 35pc to 5 million TEU by 2018 

CHINA's Cosco Shipping Ports (CSP) aims to raise container throughput at the Greek port of 

Piraeus 35 per cent to five million TEU by 2018, turning Greece into a transhipment hub for 

rapidly expanding trade between Asia and Eastern Europe."If we reach that level, Piraeus port 

would be among the world's 30 largest container ports," port managing director Fu Cheng Qiu 

told Reuters. 

Cosco officially took over a 51 per cent stake in the port last month for EUR280.5 million 

(US$315.5 million). In five years it will receive a further 16 per cent having pledged to make 

total investments of EUR300 million, mainly focusing on ship repair and cruise operations, 

reported Seatrade Maritime News. 

Official data showed Piraeus terminals II and III operated by the Hong Kong-listed CSP 

handled 329,600 TEU in August, representing a year-on-year increase of 32.3 per cent. Records 

were broken each month this summer, with 314,000 TEU in June and 323,300 TEU in July. 
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Further, a new 300,000-dwt capacity floating dock is on its way to Piraeus from Shanghai, to 

become the centre piece of a large ship repair base, planned by port's the new owners. The dock 

is capable of handling almost any ship afloat. 

Shipping On Line.     

********** 

 مليار دوالر 398ارتفاع احتياطات روسيا النقدية الى 
أيلول  23مليون دوالر في  398بلغت أفاد البنك المركزي الروسي بأن احتياطات روسيا النقدية  

 مليار دوالر منذ مطلع العام الجاري. وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك 29.6)سبتمبر( الماضي، بارتفاع قدره 

Elvira Nabiullina  أن البنك يسعى الى زيادة احتياطاته النقدية بقدر المستطاع بهدف الحصول للى "حزام
بالد المالي من جهة وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، أمان" للحفاظ للى استقرار ال

مليار دوالر  521.5أللن البنك أن حجم الديون الخارجية الروسية االجمالية )للقطالين العام والخاص( بلغ 
 ضي.مليار دوالر خالل العام الما 85، بعد أن تقلص حجمه بمقدار 2006بحلول األول من تموز )يوليو( 

********** 
Rickmers Trust faces bankruptcy if restructuring cannot be achieved 

SINGAPORE's Rickmers Trust Management, the trustee-manager of Rickmers Maritime, 

hopes to avoid bankruptcy through a debt conversion scheme, Bloomberg reports.  

The trust said it was seeking leniency from creditors for US$253 million in debt due in 2017 

and plans to issue 1.32 billion new units in the value of S$60 million (US$44.1 million) to pay 

down a S$100 million debenture maturing in May 2017, it said in an exchange filing. 

"The proposal that we are presenting is equitable," said Rickmers Trust CEO Soeren Andersen. 

"This would give the trust more time to weather the depressed market, and underpins its 

solvency." 

A Singapore-based shipping trust that operates containerships is seeking to issue new units in 

the trust to pare obligations, as debt woes in the industry. 

The debt conversion plan also involves swapping the remaining S$40 million of the securities 

into new notes maturing in 2023.  

Numbers of troubled Singapore firms is swelling as Marco Polo Marine, KS Energy and other 

oil and gas service providers ask for time to repay debts.  

Energy-services provider Swiber Holdings filed to operate under court supervision in late July 

after running out of cash to pay lenders and bondholders, while Keppel Corp and Sembcorp 

Marine, the world's biggest builders of oil rigs, have both reported a plunge in profits. 

Transport Port Weekly. 

********** 
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 2016االسرائيلية في الربع الثاني من العام  ”ZIM“مليون دوالر خسائر  74
مليون دوالر في الربع الثاني من  74خسائر صافية بلغت  ”ZIM“سجلت شركة المالحة االسرائيلية  

مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما انخفضت ايراداتها  12العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 
مليون دوالر ونسبته  151.1مليون دوالر، أي بتراجع قدره  762.9مليون دوالر مقابل  611.8االجمالية الى 

 المئة.ب 19.81
هذه النتائج السلبية الى تراجع حركة التجارة البحرية وانخفاض أجور النقل البحري ما  ”ZIM“ولزت  

 انعكس سلبا للى الخطوط البحرية العالمية.
 337.177باخرة تبلغ سعتها  72المرتبة السادسة لشرة في العالم بأسطول يضم  ”ZIM“وتحتل  

 حاوية نمطية.
********** 

WTO says global trade had its worst year since financial crisis 
Weakness in key regions and rising protectionism has give global trade its slowest growth since 

the 2008 financial crisis, says the World Trade Organisation (WTO), according to Shipping 

Gazette. 

The WTO forecasts that trade will expand 1.7 per cent in 2016, down from an April estimate 

of 2.8 per cent. It predicts real GDP growth of 2.2 per cent, marking the weakest performance 

since 2009, Bloomberg reported. 

Furthermore, the WTO sees a risk that trade won't pick up next year, cutting its 2017 projection 

to a range of 1.8 per cent to 3.1 per cent, down from 3.6 per cent previously.  

It said with increasing wariness of globalisation, governments and authorities must do more to 

support open trading that's more inclusive. 

The dramatic slowing of trade growth is serious and should serve as a wake-up call," said WTO 

director general Roberto Azevedo.  

"This is a moment to heed the lessons of history and re-commit to openness in trade, which can 

help to spur economic growth," he said. 

The revision follows a sharper than expected decline in trade volumes in the first quarter and a 

smaller than expected rebound in the second quarter as emerging economies such as Brazil and 

China remained under pressure. North America was also a disappointment, the WTO said, 

noting a deceleration there this year compared with 2014-2015. 

9yachts.com 

********** 
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“K Line”  اليابانية تدحض خبرا زائفا لن ضعف امكاناتها المالية 

لممت شركة يابانية لاملة في ميدان النقل البحري للى لمالئها خبرا زائفا لن إفالس محتمل يمكن  
، نظرا لضعف إمكاناتها المالية ولدم قدرتها للى االيفاء ”K Line“أن تتعرض له شركة المالحة اليابانية 

 تها.بالتزاما
الى دحض هذا الخبر الزائف، مؤكدة أن أوضالها المالية جيدة وذلك حس   ”K Line“وقد سارلت  

. والذي أظهر أن السيولة النقدية لديها فاقت 2016حزيران )يونيو(  30البيان المالي الذي كانت نشرته في 
 مليار دوالر. 3.210مليار دوالر وأصولها الصافية الـ 2.082الـ

بأن الشركة التي لممت هذا الخبر الترفت بالخطأ الذي ارتكبته وتعهدت بإبالغ  ”K Line“وأضافت  
الى أنها تدرس اتخاذ االجراءات القانونية بحق  ”K Line“لمالئها بأنه خبر زائف وغير صحيح. كما أشارت 

 هذه الشركة في حال الضرورة.
********** 

 فض التلوثيأخذ اجراءات لخالعالمي قطاع الشحن البحري 
من الشهر  28الى  24تجتمع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في لندن من  

الى  2020( التبارا من Sulfur Dioxideالجاري، لبحث فرض سقف لالمي للى انبعاثات أوكسيد الكبريت )
بالمئة من محتوى  3.5حالي الذي يبلغ ، ما سيؤدي الى تراجع انبعاثات الكبريت من الحد االقصى ال2025

بالمئة. ويعد قطاع الشحن البحري أكبر ملّوث للبيئة بالكبريت في العالم، إذ يزيد محتوى أوكسيد  0.5الوقود الى 
مرة لن أحدث مستويات أوروبية للديزل في السيارات.  3500الكبريت في زيت الوقود الثقيل بما يصل الى 

بالمئة من محتوى  0.5للى أن شرط لدم تجاوز الحد االقصى النبعاثات الكبريت  واتفق االتحاد االوروبي
كيلومترا من سواحل الدول االلضاء باالتحاد االوروبي،  370، في نطاق 2020الوقود، سيسري التبارا من العام 

 بصرف النظر لما تقرره المنظمة البحرية الدولية.
فيها موانئ الحاويات االكثر لمال في العالم، وقد طبقت وتعد الصين أكبر ملوث للبيئة حيث يوجد  

الصينية قيودا أكثر صرامة هذا الشهر، مطالبة السفن التي تستخدم الميناء  ”Shenzhen“السلطات في مدينة 
 بالمئة، واستبداله بوقود أنظف. 0.5بعدم استخدام وقود تتجاوز نسبة الكبريت فيه 

********** 
 ( في العام الحاليScrappedويات تم خردتها )باخرة ناقلة للحا 147

(. فقد دفع الفائض scrappedسجل العام الحالي رقما قياسيا بعدد بواخر الحاويات التي تم خردتها ) 
 ( واالنخفاض غير المسبوق بأجور النقل، الخطوط vast overcapacityالكبير بسعة البواخر غير المستخدمة )
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البحرية العالمية الى سح  لدد كبير من سفنها من الخدمة بانتظار استعادة قطاع النقل لافيته. كما أجبر 

 استمرار تدفق بواخر الحاويات العمالقة، خطوطا بحرية أخرى للى بيع بعض بواخرها ليتم خردتها. 
آالف حاوية نمطية، وهذا  507باخرة تبلغ سعتها االجمالية  147وبلغ لدد البواخر المخردة هذا العام 
ألف حاوية  185بكامله والتي لم تكن تتعدى سعتها الـ 2015الرقم تجاوز سعة البواخر المخردة في العام 

 ألف حاوية نمطية. 427، والبالغ 2013نمطية. كما أنه تخطى الرقم القياسي الذي سجل في العام 
المتخصصة  ”Braemar“في مؤسسة المحلل االقتصادي  Jonathan Roachمن جهة ثانية، توقع 

( في العام الحالي Idle container ship capacityبالخبرة البحرية، أن تبلغ سعة السفن المتوقفة لن العمل )
 مليون حاوية نمطية. 20.768بالمئة من سعة االسطول التجاري العالمي البالغة  6ما نسبته 

********** 
 لبحري الوطنيكوريا الجنوبية تسعى إلنقاذ النقل ا

بدأت حكومة كوريا الجنوبية في اتخاذ اجراءات وتدابير من شأنها إنقاذ صنالة النقل البحري في البالد  
والتي باتت تعاني بشكل كبير خالل االشهر الماضية. وأللنت الحكومة لن إمكانية تقديم قرض طويل االجل 

للنقل البحري المتعثرة ماليا، في ظل  ”Hanjin“مليون دوالر( الى شركة  Won( )90مليار وون ) 100بقيمة 
تزايد الغموض الذي يحيط بصنالة النقل واللوجستيات في كوريا الجنوبية. ويأتي التحرك الحكومي في الوقت 

وهي سابع أكبر شركة نقل بحري في العالم تحت الوصاية. وأكدت الحكومة أن  ”Hanjin“الذي تم وضع شركة 
 خ أموال في صناديق الشركة إذ وفرت هذه االخيرة الضمانات الالزمة.هذا التحرك يتيح لها ض

تخلت بالفعل لن بعض أصولها الرئيسية لصالح شركات أخرى بهدف توفير  ”Hanjin“والمعلوم أن  
 التمويل الالزم إلتمام جهود إلادة الهيكلية الذاتية للشركة.

ألادت قسما كبيرا من البواخر التي كانت تستأجرها وهي تسعى  ”Hanjin“وتجدر االشارة أخيرا الى أن        
أيضا الى إلادة القسم االكبر من الحاويات المستأجرة، وذلك من أجل تخفيف األلباء المالية التي تتراكم للى 

 ماليتها.
********** 
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