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

6/9 

  .2016حركة مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العام ارتفاع  -

  رقم جيد بمجموع البواخر التي أمت مرفأ بيروت. -

  ارتفاع حركة البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض البضائع اللبنانية المصدرة. -

   ارتفاع صغير لحركة الحاويات. -

  م االستهالك المحلي والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية.نمو حركة الحاويات المستوردة برس -

  استمرار تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة. -

  ارتفاع المجموع العام للسيارات. -

  ارتفاع الحركة انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

 9/10  ل اللبناني.عون: لفصل الخيارات السياسية الخارجية عن الداخ -

 10/12 الهيئات االقتصادية ترحب بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية. -

 ،زعيتر: للقطاع الخاص دور هام في تمويل االستثمارات الكبيرة المطلوبة لقطاع النقل العربي -

 .ويوقع على ملف تلزيم مرفأ جونيه السياحي 
13 

- exchange at September 2016  Summary of Lebanese International trade
compared with the same period of 2015. 

13/17 

- Lebanon trade deficit up to USD 12012 million at September 2016.  

مليون دوالر في االشهر التسعة االولى من العام  12012ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى  -
2016. 
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  ارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير. -

  الصين ما تزال االولى  بالتصدير الى لبنان، وأفريقيا الجنوبية باالستيراد من لبنان. -

  رة االولى المصدرة الى لبنان والمستوردة منه.ارتفاع حصة البلدان العش -

  بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت. 47بالمئة من االستيراد و  73 -

- 9 months of 2016. stTop 10 exporting countries to Lebanon in the 1  

-9 months of 2016. stTop 10 importing countries from Lebanon in the 1  

 17/18 حاج حسن يبحث مع وفد من جمعية الصناعيين وضع خطة اقتصادية لتكبير حجم االقتصاد.ال -

 18 .2016مليون سائح زاروا لبنان خالل االشهر التسعة االولى من العام  1.302فرعون:  -

- “Gezairi Express” وكيلة عامة لـ”TNT”  .18 في لبنان 

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

19/21 

  .2016ارتفاع طفيف لحركة الحاويات في مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العام  -

   ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية. -

  حاويات برسم المسافنة.انخفاض مجموع ال -

بالمئة من مجموع الحاويات في االشهر التسعة االولى من العام  52تراجع حصة المسافنة الى  -
2016. 

 

  عوامل خارجية ساهمت في استمرار تراجع الحاويات برسم المسافنة. -

 21/22 .2016سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر التسعة االولى من العام  28.579 -

 22/23 مرفأ طرابلس: استبعاد الخصخصة. -

وبإمكانه لعب دور محوري على صعيد  س يحتاج الى تحسن الظروف األمنيةزخور: مرفأ طرابل -
 الترانزيت البري.
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- Balance of payments surplus for the first time since 2011. 24 

يدة في مجال النقل البحري والبري بقلم المهندس محمد بيرم رئيس رؤية الهند االقتصادية الجد -
 مصلحة مراقبة الواردات في ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

24/26 

-  August 2016 compared withSeptember  inSummary of Beirut Port statistics 
2016. 

26/29 

   .2016في أيلول )سبتمبر( انخفاض الحركة االجمالية في مرفأ بيروت  -

  تراجع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي واللبنانية المصدرة بحرا. -

  .انخفاض مجموع الحاويات -

  تهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية.تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االس -

  ارتفاع مجموع الحاويات برسم المسافنة. -

  وارتفاع حركة السيارات. -

  نسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.اانخفاض الحركة االجمالية  -

 29/30 عاما على تأسيسها. 20)لبنان( بمناسبة مرور  MSCحفل استقبال حاشد لـ -

 31 للحكومة.االجتماعي نسناس: لمساهمة جميع المكونات في المشروع االقتصادي و  -

 31 حكيم: انتخاب رئيس للجمهورية انعكس ايجابا على النشاط االقتصادي. -

- rt opportunities for Lebanon.oexp sSyrian crisis open 31/32 

- compared with the same September 2016  atSummary of Tripoli Port statistics 
period of 2015. 

32/34 

  .2016استمرار ارتفاع حركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من العام  -

  ارتفاع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة بحرا. -

  رو والمشحونة عليها.زيادة ملموسة لمجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة من بواخر الرو/ -

  نعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية.اارتفاع الحركة االجمالية  -

  استمرار إغالق المعابر البرية ساهم في ارتفاع حركة بواخر )العبارات( في مرفأ طرابلس. -
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- change adaptation project.climate Chehayeb launches  34 

 34 .2016مليار دوالر تحويالت المغتربين اللبنانيين في العام  7.6البنك الدولي:  -

- Summary of Lebanese International trade exchange in September 2016. 35/37 

- deficit down to USD 1194 million in September 2016.Lebanon trade   

  انخفاض فاتورة االستيراد والتصدير وعجز الميزان التجاري. -

  الصين تحتفظ باالولى بالتصدير الى لبنان، وأفريقيا الجنوبية باالستيراد من لبنان. -

  بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت. 69 -

  فاتورة التصدير تمت عبر مطار رفيق الحريري. بالمئة من 46 -

 37 المزيد من الناقالت لمجموعة الخليج للمالحة القابضة. -

 37 .2016مليون حاوية نمطية حركة موانئ دبي العالمية في االشهر التسعة االولى من العام  47.5 -

 38 .6201ايرادات قناة السويس خالل االشهر الثمانية االولى من العام تراجع  -

 38 .2016حاوية نمطية حركة مرفأ العقبة االردني حتى تشرين االول )أوكتوبر(  660.775 -

 38/39 .2016نمو حركة الحاويات والبضائع في االشهر التسعة االولى من العام جده االسالمي:  ءمدير مينا -

 39 .2016"البحري" تفوز بلقب "أفضل ناقل للبضائع العامة" في الهند للعام  -

 39 السورية. ”Shipco“مليون ليرة سورية ايرادات شركة  840 -

- reveals operational plans of 31 global services with 240 ships. ”Alliance“The  40 

- “Maersk” 40/41 .2017ألف حاوية نمطية في العام  20ر من بأك ة الواحدةالدانمركية تستلم بواخر سع 

- ke in Long Beach terminal.a54 pc Hanjin st , MSC to bid forHyundai 41 

 41 .2016تراجع كبير لحركة السياحة التركية حتى أيلول )سبتمبر(  -

- dragging group down 43 pc. lion Q3 net loss$116 mil spost Maersk Line 41/42 
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 42 .2016حركة مرفأ روتردام الهولندي في االشهر التسعة االولى من العام تراجع  -

- largest box ships. for its ”uyerseeking European B“Hanjin  42/43 

 43 قطار "النسر الذهبي" الفاخر يبدأ رحلته االولى بين موسكو وطهران. -

- ll the shipping industry be the next financial crisis?Wi 44 

- “Evergreen”  45 بين آسيا وأستراليا.تدشن خطا بحريا مشتركا جديدا 

- 3 Japanese shipping companies to merge container business. 45/46 

 46 .2016في النصف االول من العام  ”UASC“مليار دوالر ديون  4.1 -

 46/47 .2016مليار دوالر قيمة صفقات االندماج واالستحواذ في الشرق االوسط في العام  26.6 -

 47 صادرات الصين تتراجع للشهر السابع على التوالي. -

 47/48 .2016أفضل المطارات وأسوأها في العام  -

 48/49 مليار دوالر خسائر "الربيع العربي". 614 -

 

 

على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية  االلكترونية وأخبار الغرفة نشراتباإلمكان االطالع على كافة ال
 www.icnbeirut.com للمالحة في بيروت 
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Summary of Beirut Port Statistics at September 2016  

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 9 months  

2016 

1st 9 months 

2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,552 1,327 +225 +17 % 

Total Tonnage handled (tons)  6,630 million 6,096 million +534 thousand +9 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

5,877 million 5,302 million +575 thousand +11 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

753 794 -41 -5 % 

Total Containers handled (TEU) 861,172 858,846 +2,326 +1 % 

Total containers imported (TEU) 423,520 425,395 -1,875 -1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

302,289 281,229 +21,060 +7 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

11,288 10,861 +427 +4 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

109,943 133,305 -23,362 -18 % 

Total containers exported  (TEU)  422,151 420,544 +1,607 +1 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

67,286 66,307 +979 +1 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

245,972 219,298 +26,674 +12 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

108,893 134,939 -26,046 -19 % 

Total containers transshipment (TEU) 218,836 268,244 -49,408 -18 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

15,501 12,907 +2,594 +20 % 

Total cars handled (cars) 79,065 77,811 +1,254 +2 % 

Total imported cars (cars) 69,053 66,865 +2,188 +3 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 10,012 10,946 -934 -9 % 

Total port revenues (USD) (million)  180,428 177,521 +2,907 +2 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

4,104 4,008 +96  thousand +2 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

184,532 181,529 +3,003 +2 % 

**********   
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على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في ايجابا نعكس اركة مرفأ بيروت االجمالية حارتفاع 
 2016االشهر التسعة االولى من العام 

أفادت االحصاءات، أن مرفأ بيروت سجل ارتفاعا بحركته االجمالية في االشهر التسعة االولى من العام 
ا من العام الماضي، وقد انعكس هذا االرتفاع ايجابا على الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في االشهر ذاته

 مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.

 2016و  2015مقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العامين 
  ، االرقام 2016و  2015وبينت المقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العامين 

 التالية:
 بالمئة. 17باخرة ونسبته  225باخرة، أي بارتفاع قدره  1.327باخرة مقابل  1.552: بلغ مجموع البواخر

ألف  534ماليين طن، أي بنمو قدره  6.096ماليين طن مقابل  6.630بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 
 بالمئة. 9طن ونسبته 

 ماليين طن كاآلتي: 6.630غ وتوزع هذا الوزن االجمالي البال       
ماليين طن، أي  5.302ماليين طن مقابل  5.877: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 11ألف طن ونسبته  575بارتفاع قدره 
ألف طن  41ألف طن، أي بانخفاض قدره  794ألف طن مقابل  753: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 5بته ونس
 2016ارتفاع حركة الحاويات في االشهر التسعة  االولى من العام 

كما أفادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من         
 861.172ها العام الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموع

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  2.326حاوية، أي بزيادة قدرها  858.846حاوية نمطية مقابل 
 ، كاآلتي:2016حاوية نمطية في االشهر التسعة  االولى من العام  861.172وتوزع هذا المجموع البالغ  

ية، أي بانخفاض قدره حاو  425.395حاوية نمطية مقابل  423.520: بلغ عددها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  1.875

حاوية، أي بارتفاع قدره  420.544حاوية نمطية مقابل  422.151: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 1حاوية ونسبته  1.607
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حاوية، أي  12.907حاوية نمطية مقابل  15.501: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  2.594بزيادة  قدرها 

 ؟ 2016كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام 
 423.520وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي:
حاوية نمطية مقابل  302.289: سجلت ارتفاعا فبلغ مجموعها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 7حاوية نمطية ونسبته  21.060بتحسن قدره حاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  281.229
 بالمئة.

حاوية  427حاوية، أي بارتفاع قدره  10.861حاوية نمطية مقابل  11.288: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 4نمطية ونسبته 

 حاوية، أي بانخفاض 133.305حاوية نمطية مقابل  109.943: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  23.362قدره 

 ؟2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر التسعة االولى من العام 
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر التسعة االولى من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 422.151
حاوية، أي بزيادة  66.307حاوية نمطية مقابل  67.286: بلغت حاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانيةال

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها  979قدرها 
  245.972 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  26.674حاوية، أي بارتفاع قدره  219.298حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي  134.939حاوية نمطية مقابل  108.893: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  26.046بانخفاض قدره 

 من العام الحالي انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر التسعة االولى
حاوية نمطية في االشهر التسعة االولى من  218.836وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  

حاوية نمطية  49.408حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  268.244العام الحالي، مقابل 
 بالمئة. 18ونسبتها 
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 2016ارتفاع حركة السيارات في االشهر التسعة االولى من العام 

بينما سجل مرفأ بيروت ارتفاعا صغيرا بحركة السيارات التي تعامل معها في االشهر التسعة االولى من  
سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة  77.811سيارة مقابل  79065موعها العام الحالي، فبلغ مج

 بالمئة. 2سيارة ونسبتها  1.254قدرها 
 سيارة كاآلتي: 79.065وتوزع هذا المجموع البالغ  

سيارة  2.188سيارة، أي بزيادة قدرها  66.865سيارة مقابل  69.053: بلغ مجموعها السيارات المستوردة
 بالمئة. 3بتها ونس

سيارة  934سيارة، أي بانخفاض قدره  10.946سيارة مقابل  10.012: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 9ونسبته حوالي 

 نعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناءاارتفاع الحركة االجمالية 
ة في مرفأ بيروت في االشهر التسعة االولى من العام وأظهرت االحصاءات بأن ارتفاع الحركة االجمالي 

مليون دوالر مقابل  184.532الحالي، انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ 
 2مليون دوالر ونسبتها  3.003مليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  181.529

 بالمئة.
 ، كاآلتي:2016مليون دوالر في االشهر التسعة االولى من العام  184.532زع هذا المجموع البالغ وتو   

 2.907مليون دوالر أي بارتفاع قدره  177.521مليون دوالر مقابل  180.428: بلغ الواردات المرفئيةمجموع 
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته 

 96ماليين دوالر، أي بتحسن قدره  4.008يين دوالر مقابل مال 4.104: بلغ واردات رئاسة الميناءمجموع 
 بالمئة. 2ألف دوالر ونسبته 

********** 
 عون: لفصل الخيارات السياسية الخارجية عن الداخل اللبناني

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن ما ورد حول األبعاد االقتصادية في خطاب القسم يمثل  
قتصاد ومجمل المخططات القطاعية "ولكن بما أننا في نظام اقتصادي حر، فالعمل يقع على التخطيط الشامل لال

عاتق الجميع، على أساس التضامن". وشدد على "أنه ال يجوز أن تبقى الليرة اللبنانية مدعومة بالدين الذي 
ذ دعا الىبلغ حجما كبيرا، وتحسين وضعها يتم باالنتاج، فاالقتصاد هو الداعم االول للعملة ا فصل  للبنانية". وا 

 الخيارات السياسية الخارجية عن الداخل اللبناني، أكد أن ما من أحد سيمس بالمعتقد السياسي أو الديني ألحد، 
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لشروط الطبيعية للحياة المشتركة في لبنان، والجميع مدعو ليعمر لبنان، إذ ال يمكن النهوض بأرض فذلك من ا

أو وطن "إال عبر ورشة شعبية". وأشار عون الى أن االتصاالت التي تلقاها من رؤساء الدول العربية واالجنبية 
 تؤكد الثقة بلبنان وبمستقبل أفضل له.

اد ميشال عون خالل استقباله في قصر بعبدا وفدا من الهيئات جاء كالم رئيس الجمهورية العم 
 االقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار.

********** 
 الهيئات االقتصادية ترحب بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية

ورية، هأعربت الهيئات والفاعليات االقتصادية عن ارتياحها بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجم 
واعتبرته إنجازا ألنه وضع حدا للفراغ في سدة الرئاسة الذي دام نحو العامين ونصف العام، ومحطة أساسية 

 للوصول بلبنان الى بر األمان واالستقرار واالزدهار.
 القصـــــــــــــــــــار

ة، يسًا للجمهوريالوزير السابق عدنان القصار اللبنانيين عمومًا بانتخاب العماد ميشال عون رئهنأ 
نهاء الشغور الرئاسي في موقع الرئاسة األولى الذي دام أكثر من سنتين ونصف السنة مؤّكدا أن  انتخاب »وا 

الرئيس جاء نتيجة صناعة لبنانية داخلية، وهذا مؤشر إيجابي جداً ويؤكد أن اللبنانيين قادرون على التفاهم 
ضرورة انتهاج اإلعتدال في »، ومشددًا على «الحاسمة في ما بينهم في أحلك الظروف والمحطات الوطنية

المسيحي الذي كان وال يزال جوهر  -ممارسة السلطة، وترسيخ مبدأ العيش المشترك والتالقي اإلسالمي 
 «.العالقة التي تحكم اللبنانيين في ظل هذا الواقع العربي المضطرب

ذ نّوه  ذي للزعيم سليمان فرنجّية ال»، تمنى «نتخابيةبالعملية الديموقراطية التي سادت األجواء اال »وا 
مارس اللعبة الديموقراطية بكل أبعادها وثوابتها وتقّبل نتيجة المعركة االنتخابية بكل روح ديموقراطية، حّظا 

 «.أوفر في االستحقاق الرئاسي المقبل
نانية، ة السياسية اللبالعماد عون زعيم وطني كبير، أثبت أنه معادلة أساسية في الحيا»وأكد القصار أن 

 اإلجماع الذي ناله من معظم»، الفتًا إلى أن «نظرًا إلى أنه يمتلك حيثية شعبية عابرة للطوائف والمناطق
القوى السياسية أمر جوهري كي تكون انطالقة العهد الجديد انطالقة غير متعثرة، خصوصاً أن البالد تحتاج 

لى تفعيل عمل ال مؤسسات الدستورية لَطْي صفحة سنوات التعطيل التي أّدت إلى ورشة إصالح حقيقية وا 
 «.إلى شلل المؤسسات والقطاعات اإلنتاجية واالقتصادية
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ذ شّدد على  خاب انت»اعتبر القصار أن ، «دة وطنية في أقرب فرصة ممكنةأهمية تشكيل حكومة وح»وا 

نأمل »م: ختو ، «الرئيس وتشكيل الحكومة أمران أساسيان كي يكون العهد الجديد قائمًا على االنتاج والبناء
أن يكون عنوان العهد الجديد العمل واإلنتاج لتعويض ما خسره لبنان على مدى السنوات الماضية، 

اختالف توّجهاتهم يستحقون العيش بكرامة وأن تكون أوضاعهم المعيشية أفضل من الواقع فاللبنانيون على 
 «.الراهن

 قيرــــــــــــــــــش
هنأ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل محمد شقير العماد عون بانتخابه رئيسًا، كما و 

ة تحقاق الدستوري األساسي، والذي وضع حداً للفراغ في سدبإنجاز هذا اإلس»تقّدم بالتهنئة من جميع اللبنانيين 
الرئاسة دام نحو سنتين ونصف السنة، وللخوف والقلق على مصير البلد في ظل ظروف إقليمية بالغة الصعوبة 

 «.والتعقيد
بات للبنان رئيس، وهذا إنجاز وطني كبير لطالما انتظرناه وطالبنا به، النه يشكل "وقال شقير في بيان: 

َمعبرًا أساسيًا الى الدولة عبر إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية وتفعيلها، والخروج من النفق المظلم والذهاب 
 ."إلى مرحلة جديدة تتمّيز باإلستقرار والطمأنينة واألمن واألمان واإلستقرار واإلزدهار والبحبوحة

الثقة إلى المستهلك ويعطي دفعة ال شك، إن انتخاب رئيس الجمهورية يريح االسواق ويعيد "وأضاف: 
ايجابية لإلقتصاد، وهذا أمر في غاية األهمية بعد جمود قاتل لسنوات، لكن االقتصاد الوطني بقطاعيه العام 

 ."والخاص، بحاجة ماسة اليوم الى رؤية إنقاذية متكاملة تنفذ سريعًا على أكثر من مستوى
 الجمّيل

ة بعد بانتخاب رئيس جديد للجمهوري»ر فادي الجمّيل اللبنانيين كذلك هّنأ رئيس جمعية الصناعيين الدكتو 
 يشّكل اإلنتخاب محطة أساسية»، متمنيًا أن «شغور استمر نحو عامين ونصف العام، كاد يطيح بالبالد والعباد

 «.التوفيق في مهامه»، كذلك تمنى للرئيس عون «لإلنتقال إلى مرحلة مشرقة للبنان واللبنانيين
طالما كنا ننادي بانتخاب رئيس للجمهورية ونرى أن جزءًا أساسيًا من مطالبنا قد تحقق "ل في بيان: وقال الجميّ 

اليوم، ويبقى الجزء األساسي والمتمثل في اإلسراع في تشكيل حكومة كي تتولي مسؤوليتها في معالجة الوضعين 
 ."االقتصادي واالجتماعي وكافة الملفات الشائكة والكثيرة في البالد

لم توفر مناسبة إال ودعت خاللها إلى لبننة اإلقتصاد، »في المناسبة، ذّكر الجمّيل بأن جمعية الصناعيين و 
اجتماعية تشّكل رافعة لإلقتصاد، متمنية أن تكون هذه الرؤية  - وجّسدت مطلبها بإطالقها خطة ورؤية اقتصادية

 «.من أساسات خطة الحكومة في العهد الجديد
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 عربيد

لى شارل عربيد جميع اللبنانيين إ« فرانشايز»من جهته، دعا رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص اإلمتياز 
عطائه الفرصة الالزمة إلنجاح اإللتفاف حول رئيس الجمهورية الجديد، بغض النظر عن المو » اقف السياسية، وا 

 «.هذا العهد وخططه اإلصالحية والتنموية
وقال عربيد في حديث له: جاء خطاب القَسم ليغطي نقاطًا كثيرة من المطالب اإلقتصادية التي طالما نادينا 

ام والخاص، وهما موضوعان بها منذ وقت طويل، إذ تطرق إلى الالمركزية اإلدارية، والشراكة بين القطاعين الع
معيشيًا مهمًا ُيبنى عليه،  – اجتماعياً  –أساسيان يتوجب العمل بجدية لتحقيقهما، كذلك تضّمن جانبًا اقتصاديًا 

بما فيه ملف النزوح السوري المرتبط مباشرة بالموضوع اإلقتصادي، ونتمنى أن يبدأ العمل بتلك البنود اعتبارًا 
الت مزمنة وتراكمات، من هنا نأمل أواًل تشكيل الحكومة في أسرع وقت، على أن طبعًا هناك مشك .من اليوم

 .تكون منتجة وفاعلة تستطيع أن تعطي الثقة كما هذا العهد
دارة واقتصادًا قويًا »وتمنى أن  يكون هذا العهد عهد التغيير األساسي في النهج العام، ونبني جميعًا دولة وا 

از. ونبقى في حاجة إلى سياسات اقتصادية مفقودة، نأمل أن يوصلنا إليها التعاون متيناً ال يكون عرضة ألي اهتز 
 «.والجّو المنفتح القائم

 افـرام
مؤسسة ال»نعمة افرام أن « المؤسسة المارونية لإلنتشار»أعلن رئيس جمعية الصناعيين السابق ورئيس و 

ء عمل مؤسساتنا الدستورية والرسمية بعد تنظر إلى حدث انتخاب الرئيس العماد ميشال عون كمدخل إلى إحيا
شلل طويل، وتهيب بجميع اللبنانيين على تنّوع مشاربهم وأهوائهم، شبك األيادي باسم اإلنتاجّية والفعالية في 

 .«عيشنا المشترك، لمواكبة زمن جديد ومختلف
ون ببناء لعماد ميشال عوأصدر افرام بيانًا هنأ فيه بانتخاب رئيس للجمهورية وقال: كل التوفيق للرئيس ا

 .لبنان المنتج والفّعال، الوطن الذي يفتخر به أبناؤه في بالد اإلنتشار كما أبناؤه المقيمين
 زخور

ورحب رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخور بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا 
االت. فالمواطن اللبناني يريد أن يعيش للجمهورية، آمال أن يكون عهده عهد إصالح وتغيير في كافة المج

في دولة عادلة ومنصفة، تطبق فيها القوانين واألنظمة على الجميع دون استثناء. وتمنى زخور أن يتمكن 
القضاء على الفساد والرشوة ومعالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية والمعيشية من من العهد الجديد 

 ثبيت االمن واالستقرار على االراضي اللبنانية كافة من جهة أخرى.جهة، ووضع حد للفلتان األمني، وت
********** 
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 لقطاع النقل العربيتمويل االستثمارات الكبيرة المطلوبة  زعيتر: للقطاع الخاص دور هام في

قال وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن التنسيق يجب أن يكون أقوى وأفضل بين البلدان 
العربية، والعمل على ايجاد أرضية لموقف عربي موحد من جميع القضايا المطروحة للوصول الى حل عادل 

"علينا أن نكون السّباقين في كل شيء خصوصا للقضية المركزية الفلسطينية ومواجهة اإلرهاب. وأضاف: 
وبالعمل واإلبداع والتفكير المتجدد المنطلق نحو أبعاد وأهداف، وأن ال نوفر جهد لتعزيز أواصر التعاون في ما 
بيننا وتوسيع آفاقه حتى تحقيق التكامل المنشود". وقال زعيتر في اجتماع وزراء النقل العرب في دورته العادية 

ن لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد في االسكندرية: "علينا مسؤولية إيجاد حلول جذرية التاسعة والعشري
للمشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النقل العربي لتحقيق الريادة في تنمية التجارة ودعم الصادرات العربية 

ع الغيار ئل النقل الثقيل وقطدون عوائق، والمساعدة في نقل تكنولوجيا الصناعات االستراتيجية التي تمثل وسا
جوية تحتاج الى عدد من المتطلبات". -بحرية-ووسائل االنتاج... فجميعنا ندرك أن منظومة النقل العربي برية

وتابع زعيتر: "إن للقطاع الخاص دور أساسي في تمويل االستثمارات الكبيرة المطلوبة لقطاع النقل، ومن الواجب 
مالقة أن تتجه نحو إقامة التحالفات في ما بينها بهدف االستفادة من األصول علينا والشركات المالحية الع

المشتركة المتمثلة في منشآتها وفروعها لتحقيق المزيد من التوسع والسيطرة على خدمات قطاع النقل، وذلك 
مالحية ات المن خالل إنشاء شركة مالحة عربية مشتركة من القطاع الخاص مزّودة بقدرة تنافسية لمجابهة الشرك

 الكبرى...".
 مليار ليرة 12زعيتر وقع على ملف تلزيم مرفأ جونيه السياحي بـ

يم على ملف تلز  وقعذكرت النشرة االلكترونية "النشرة" أن وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر و  
النائبان في تكتل التغيير مليار ليرة في المرحلة االولى، بعد مساع قادها  12مرفأ جونيه السياحي بمبلغ يقارب 
 واالصالح نبيل نقوال وعباس هاشم.

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

  compared with the same period of 2015 
Subjects 1st  9 months  2016 

(USD) (million) 

1st 9 months 2015 

(USD) (million) 

+ / - (USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  14240 13221 +1019 +8 % 

Total  exports (million)  2228 2234 -6 -1 % 

Trade deficit (million)  12012 10987 +1025 +9 % 

********** 
 

13/49 
ICN – Newsletter nr. 67 – November 2016 
 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

-14- 
 

Lebanon trade deficit up to USD 12012 million at September 2016 

 2016االولى من العام التسعة مليون دوالر في االشهر  12012ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  2228فاتورة التصدير الى  مليون دوالر وانخفاض 14240ارتفاع فاتورة االستيراد الى و 

االولى من العام التسعة االستيراد في االشهر  لجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورةأظهرت احصاءات ا 
قد التصدير، و فاتورة بينما تراجعت  ،مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي كبرالحالي، جاءت أ

 عجز الميزان التجاري.على  انسحب ارتفاع فاتورة االستيراد

 ارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير
االولى  من العام الحالي، مقابل التسعة مليون دوالر في االشهر  14240فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 8مليون دوالر ونسبته  1019قدره بارتفاع مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  13221
 بالمئة.

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  2234مليون دوالر مقابل  2228تراجعت فاتورة التصدير الى بينما 
  12012 فبلغعجز الميزان التجاري نمو فاتورة االستيراد الى ارتفاع وأدى  بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  6

   بالمئة. 9 امليون دوالر ونسبته 1025 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  10987قابل 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  -

ر للفترة مليون دوال  1582مليون دوالر مقابل  1595االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـالتسعة   
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  13قدره بارتفاع نفسها من العام الماضي، أي 

 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  996مليون دوالر مقابل   1050وظلت ايطاليا في المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 بالمئة.  5 امليون دوالر ونسبته  54

مليون   747مليون دوالر مقابل   933بتصديرها بـالثالثة المرتبة بالواليات المتحدة االميركية  في حين احتفظت -
 بالمئة.  25مليون دوالر ونسبته  186بارتفاع قدره دوالر، أي 

 33مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  898مليون دوالر مقابل  865ـالمرتبة الرابعة بكما بقيت المانيا في  -
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته 

بارتفاع مليون دوالر، أي  584مليون دوالر مقابل   754المرتبة الخامسة بتصديرها سلعا بـان في وبقيت اليون -
 بالمئة.                 29مليون دوالر ونسبته  170قدره 

مليون دوالر، أي  655مليون دوالر مقابل  605وتقدم االتحاد الروسي من المرتبة التاسعة الى السادسة بـ -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  50قدره بانخفاض 
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 االولى باالستيراد من لبنان تحافظ على وافريقيا الجنوبية 
بقيت افريقيا لى من العام الحالي، فقد االو التسعة  أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر 

مليون دوالر للفترة نفسها من  150مليون دوالر مقابل  518المرتبة االولى باستيرادها سلعا بـالجنوبية في 
 بالمئة. 245مليون دوالر ونسبتها  368قدرها كبيرة العام الماضي، أي بزيادة 

بانخفاض مليون دوالر، أي  275مليون دوالر مقابل   207وراوحت السعودية مكانها في المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته  68 قدره 

مليون دوالر، أي  230مليون دوالر مقابل  182ة بـلثحافظت االمارات العربية المتحدة على المرتبة الثاكما  -
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  48بانخفاض قدره 

مليون  30مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  158مليون دوالر مقابل  128رابعة بـالمرتبة الواحتفظت سوريا ب -
 بالمئة. 19دوالر ونسبته 

مليون  46مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  171مليون دوالر مقابل   125وظل العراق في المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 27دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي  83مليون دوالر مقابل   72ه سلعا لبنانية بـالمرتبة السادسة باستيرادباالردن احتفظ و  -
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  11بانخفاض قدره 

 2016التسعة االولى من العام ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر 
االولى من العام الحالي لتسعة اوبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر 

 14240بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  56مليون دوالر، أي ما نسبته  8026
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  51سبته مليون دوالر أي ما ن  6792
 بالمئة. 18مليون دوالر ونسبته  1234قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  13221

 2016التسعة االولى من العام حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر ارتفاع و 
 االولى من العامالتسعة بلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر بلغت حصة البينما  
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  65مليون دوالر، أي ما نسبته  1438الحالي 
 خالل الفترة ذاتها كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنانفي حين مليون دوالر.       2228

 2234بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  58مليون دوالر أي ما نسبته  1296من العام الماضي 
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  142قدره بارتفاع مليون دوالر، أي 
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 2016االولى من العام التسعة بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر  73
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

التسعة   مليون دوالر خالل االشهر  10466ورة االستيراد الى لبنان عبره التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فات
 مليون  14240بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  73االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 

لفترة ذاتها من العام مليون دوالر خالل ا 9387دوالر. بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون دوالر، أي  13221بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71الماضي، أي ما نسبته 

 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  1079قدره بارتفاع 

من القيمة  بالمئة 19مليون دوالر أي ما نسبته  2739ي الدولي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق الحرير  -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  20مليون دوالر أي ما نسبته  2580االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  159قدره بارتفاع االستيراد، أي 

مليون  740مقابل بالمئة،  5مليون دوالر أي ما نسبته   731ـوراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة ب -
 بالمئة.        1مليون دوالر ونسبته  9قدره بالمئة، أي بانخفاض  6أي ما نسبته دوالر 

 االولى من العام الحاليالتسعة بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر  47
غت ر من لبنان، حيث بلكما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدي

بالمئة  47مليون دوالر في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  1044فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من  2228من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة من  50الر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته مليون دو  1123لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون دوالر  79مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  2234القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة. 7ونسبته 

ون دوالر أي ما نسبته ملي 896وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -
مليون دوالر ونسبته  279بالمئة، أي بارتفاع قدره  28مليون دوالر أي ما نسبته  617بالمئة، مقابل  40
 بالمئة. 45

بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  154واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ -
 بالمئة. 23مليون دوالر ونسبته  46بالمئة أي بتراجع قدره  9ه مليون دوالر أي ما نسبت 200
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 9 months of  2016 

+/- % +/- million 

USD 

1st 9 months  2015  

(million) (USD) 

1st 9 months  2016 

(million) (USD) 

Country 

 

+1  % +13 1582 1595 1- CHINA  
+5 % +54 996 1050 2- ITALY 
+25  % +186 747 933 3- USA 
-4 % -33 898 865 4- GERMANY 
+29 % +170 584 754 5- GREECE 
-8 % -50 655 605 6- RUSSIAN FEDERATION 
+297% +445 150 595 7- Holland 
+60 % +211 351 562 8- Egypt  
+2758 % +524 19 543 9- Kuwait 
-35 % -286 810 524   10- France 
+18  % +1234 6792 8026 Total (USD) (million) 

 
Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 9 months of 2016  

+/- % +/- million USD 1st 9 months  2015  

(million) (USD) 

1st 9 months  2016 

(million) (USD) 

Country 

+245 % +368 150 518 1- SOUTH AFRICA 

-25 % -68 275 207 2- SAUDI ARABIA 

-21 % -48 230 182 3- UAE 

-19 % -30 158 128 4- SYRIA 

-27 % -46 171 125 5- IRAQ 

-13 % -11 83 72 6- JORDAN 

- 13 % -8 63 55 7- QATAR 

+10 % +5 50 55 8- SWITZERLAND 

+2 +1 51 52 9- Kuwait 

-32 % -21 65 44 10- EGYPT 

+11  % +142 1296 1438 Total (USD) (million) 

********** 
 يبحث مع وفد من جمعية الصناعيين وضع خطة اقتصادية لتكبير حجم االقتصادحسن الحاج 

بحث وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع وفد من جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل  
ري افي دور الصناعة وأهميتها في االقتصاد وتأمين فرص العمل. وطرح الوفد أهمية تأليف فريق اقتصادي وز 

من المعنيين بالقطاعين العام والخاص يتولى وضع خطة اقتصادية للعهد الجديد للسنوات الست المقبلة، تأخذ 
في االعتبار تكبير حجم االقتصاد وتنويعه وزيادة الناتج المحلي عبر زيادة حجم القطاعات الصناعية والزراعية 

ز السياحة والخدمات والمصارف والقطاعات الناشئة ومضاعفة الصادرات وتخفيف الواردات، وخفض البطالة وتعزي
 مثل التكنولوجيا والمعلوماتية.
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 دة.ورئيس الحكومة والحكومة الجديوتمنى الوفد في االجتماع التوفيق للعهد الجديد ولرئيس الجمهورية  
********** 

  2016مليون سائح زاروا لبنان خالل االشهر التسعة االولى من العام  1.302فرعون: 
اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون، أن الزيادة في عدد السياح خالل فصل الصيف وال سيما في شهر 

سياسي على األمن أوال، والحركة االستثنائية للمجتمع أيلول )سبتمبر(، شكلت دليال ملحوظا على االتفاق ال
ات غير حكومية ثانيا، وصوال الى المواكبة الناجحة لوزارة السياحة في دعم األحداث يالمدني في بلديات وجمع
بالمئة مع بلوغ مجموع الوافدين  21ووفق األرقام بلغت الزيادة المشار اليها نسبة  .والمهرجانات السياحية

سائح للشهر  136.050مقابل  164.605اء اللبنانيين والسوريين والفلسطنيين( خالل أيلول الماضي )باستثن
 1.302.655ذاته من العام الماضي، وبذلك بلغ مجموع السائحين خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي 

 10.23سائح ونسبته  120.868سائح للفترة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  1.181.787مقابل 
ة الماضية، إذ يتوقع أن تالساالعوام بالمئة، ما يعني أن هذا العام سيسجل أكبر عدد من السياح مقارنة مع 

 .2010تخطى المليوني سائح في العام  كان قد ألف سائح بعدما 500يتجاوز المليون و 
********** 

“Gezairi Express” وكيلة عامة لـ  “TNT” انفي لبن 
التابعة  ”Gezairi Express“أنها عينت شركة  ”TNT“قالت الشركة العالمية للبريد السريع  

هي شركة عالمية للبريد السريع  ”TNT“لمجموعة نقليات الجزائري ممثلة عامة لها في لبنان. والمعلوم أن 
تمام اجرامقّرها في هولندا، وهي تقوم بخدمة زبائنها على مدار الساعة، كما تؤمن تسليم ا ءات لرسائل والطرود وا 

التخليص الجمركي وتوصيل البضائع، باالضافة الى خدمات نوعية متطورة أخرى من بينها نظام تتبع الشحنات 
(GPS Tracking برا وبحرا وجوا. ويبلغ عدد موظفي )“TNT” 56  ألف موظف وهي ناشطة في أكثر من

 .2015مليار دوالر في نهاية العام  6.914 بلد في العالم، وبلغت ايراداتها االجمالية 200
العاملة في ميدان النقل  ”Gezairi Transport“فهي تابعة لمجموعة  ”Gezairi Express“أما  

 البحري والبري والجوي في لبنان والعالم العربي.
********** 
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 Summary of containers handled at Beirut Port at September 2016 

 Compared with the same period of 2015 
Subject 1st 9 months 

2016 (TEU) 
1st 9 months  
2015 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Containers imported full for local 
markets 

302,289 281,229 +21,060 +7 % 

Containers imported empty 11,288 10,861 +427 +4  % 

Containers exported full with 
Lebanese cargoes 

67,286 66,307 +979 +1 % 

Containers re-exported empty  245,972 219,298 +26,674 +12 % 

Total transshipment containers 
(full & empty) 

218,836 268,244 -49,408  -18 % 

Total containers restowed on 
board vessels 

15,501 12,907  +2,594  +20 % 

Total containers handled (TEU) 861,172 858,846 +2,326 +1 % 

********** 
 2016من العام  ىاألولاالشهر التسعة حركة الحاويات في مرفأ بيروت في ارتفاع طفيف ل

ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي و حركة الحاويات برسم المسافنة انخفاض 
 والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

تداولها في االشهر التسعة االولى من العام سجل مرفأ بيروت ارتفاعا طفيفا بحركة الحاويات التي  
 الحالي، مقارنة بتلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. 

حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي،  858.846حاوية نمطية مقابل  861.172فقد تداول المرفأ  
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  2.326أي بارتفاع قدره 

 حاوية نمطية في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 861.172مجموع البالغ وتوزع هذا ال  
حاوية، أي بانخفاض قدره  425.395حاوية نمطية مقابل  423.520: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  1.875
حاوية، أي  420.544حاوية نمطية مقابل  151.422: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  1.607بارتفاع قدره 
حاوية، أي  12.907حاوية نمطية مقابل  15.501: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبتها  2.594بزيادة قدرها 
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 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي؟
 423.520وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي والبالغة  

 وية نمطية كاآلتي:حا
حاوية  281.229حاوية نمطية مقابل  302.289: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  21.060في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
 427حاوية، أي بزيادة قدرها  10.861حاوية نمطية مقابل  11.288: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها 
حاوية، أي بتراجع  133.305حاوية نمطية مقابل  109.943: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  23.362قدره 

 2016شهر التسعة االولى من العام وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في اال
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر التسعة األولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 422.151

حاوية لألشهر  66.307حاوية نمطية مقابل  67.286: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  979االولى ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره التسعة 

جموعها : بلغ مالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 12بته حاوية نمطية ونس 26.674حاوية، أي بارتفاع قدره  219.298حاوية نمطية مقابل  245.972

 بالمئة.
حاوية، أي  134.939حاوية نمطية مقابل  108.893: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  26.046بانخفاض قدره 
 2016انخفاض مجموع حركة المسافنة في االشهر التسعة االولى من العام 

التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر التسعة االولى من العام  وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة
حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  268.244حاوية نمطية مقابل  218.836الحالي 

 بالمئة.  18حاوية نمطية ونسبته  49.408

 2016تسعة األولى من العام شهر البالمئة من مجموع الحاويات في اال 25تراجع حصة حركة المسافنة الى 
وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر التسعة االولى من العام  

  861.172بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  25حاوية نمطية ما نسبته  218.836الحالي والبالغة 
 حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في  268.244فنة البالغة حاوية نمطية، بينما شكلت حركة المسا
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 858.846لتي تداولها والبالغة بالمئة من المجموع العام للحاويات ا 31الفترة ذاتها من العام الماضي ما نسبته 
 حاوية نمطية.

 عوامل خارجية ساهمت في استمرار تراجع حركة المسافنة
ال بد من االشارة مجددا الى أن عوامل خارجية ساهمت في استمرار تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة  

زال تشهدها بعض البلدان المجاورة في مرفأ بيروت، من بينها األزمات االقتصادية واألحداث األمنية التي ما ت
 للبنان، ال سيما سوريا، تركيا، مصر واليونان، والتي هي المقصد النهائي لحركة المسافنة في مرفأ بيروت.

********** 
 2016سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر التسعة االولى من العام  28.579

رات الجديدة في لبنان، أن عدد السيارات الجديدة المباعة أفاد البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيا 
في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، جاء أدنى مما كان عليه في االشهر التسعة ذاتها من العام الماضي، 
كما أن عددها في شهر أيلول )سبتمبر( الماضي جاء أدنى مما كان عليه في الشهر ذاته )أيلول( من العام 

، أي بانخفاض 2015سيارة في أيلول  3.279سيارة مقابل  3.017. فقد بلغ عددها في أيلول الماضي 2015
بالمئة. أما عدد السيارات الجديدة المباعة في االشهر التسعة االولى من العام  8سيارة ونسبته  262قدره 

 591لماضي، أي بتراجع قدره سيارة في الفترة نفسها من العام ا 29.170سيارة مقابل  28.579الحالي فبلغ 
 بالمئة. 2.03سيارة ونسبته 

وأظهر البيان أيضا أن السيارات اليابانية ما تزال أكثر السيارات الجديدة المباعة في لبنان في االشهر  
بالمئة من مجموع  37.49سيارة، أي ما نسبته  10.713التسعة االولى من العام الحالي حيث بلغ عددها 

سيارة أي ما  9.983دة المباعة، تلتها في المرتبة الثانية السيارات الكورية الجنوبية الجديدة بـالسيارات الجدي
سيارة أي ما  5.763بالمئة. وحلت السيارات االوروبية الجديدة المباعة في المرتبة الثالثة بـ 34.93نسبته 
سيارة أي ما  1.910مرتبة الرابعة بـبالمئة. وجاءت السيارات االميركية الجديدة المباعة في ال 20.17نسبته 
سيارة أي ما نسبته  210بالمئة. وكانت المرتبة الخامسة واالخيرة من نصيب السيارات الصينية بـ 6.68نسبته 
 بالمئة. 0.73

 اليابانية األكثر مبيعا في لبنان ”KIA“و 
بالمئة  19.80ما نسبته سيارة  5.658الكورية الجنوبية على المرتبة االولى بـ ”KIA“وحافظت سيارة  

من مجموع السيارات الجديدة المباعة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، تلتها في المرتبة الثانية سيارة 
“Hyundai” بالمئة، وجاءت  14.98سيارة أي ما نسبته  4.280الكورية الجنوبية أيضا بـ“Toyota” 

 اليابانية أيضا  ”Nissan“بالمئة، تبعتها  13.79ة أي ما نسبته سيار  3.941اليابانية في المرتبة الثالثة بـ
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سية في المرتبة الفرن ”Renault“بالمئة. وجاءت  9.70سيارة أي ما نسبته  2.773في المرتبة الرابعة بـ 

اليابانية  ”Suzuki“بالمئة. وكانت المرتبة السادسة من نصيب  4.86سيارة أي ما نسبته  1.388الخامسة بـ
سيارة، ثم  1.217االميركية بـ ”Chevrolet“بالمئة. ثم جاءت  4.34سيارة أي ما نسبته  1.241بـ

“Mitsubishi” سيارة، ثم  1.159اليابانية بـ“Mercedes” سيارات، فـ  809نية بـ االلما“BMW”  االلمانية
 سيارة. 594بـ

********** 
 والمرفأ يحتاج الى تحسن الظروف العامة  مرفأ طرابلس: استبعاد الخصخصة

دخل مرفأ طرابلس في اآلونة األخيرة دائرة السجاالت والمزايدات السياسية، تمحورت بغالبيتها حول تقديم الدعم 
ّلم أولويات حاجات الخطط التنموية للمرافق العامة، وقّلة فقط طرحت حلواًل لتطوير المعنوي الذي يأتي خارج س

ن المست حاجاته التقنية والبشرية والتنظيمية، إال أن هذه الفئة بالغت  عمل مرفأ طرابلس والنهوض به، لكن وا 
ي يتمّكن الخاصة، كفي تصوير واقع المرفأ وكأنه مرفق عاجز عن العمل ينتظر "خصخصته" وتسليمه للشركات 

 من مجاراة نظرائه من المرافئ.
وعندما طرح رئيس لجنة األشغال النيابية النائب محمد قباني موضوع خصخصة مرفأ طرابلس خالل زيارته التي 
تفّجرت على إثرها موجة انتقادات لتطرقه إلى ملف التهريب، لم يكن قباني يبني طرح الخصخصة على معطيات 

ه لم يكن على اطالع تام )كغيره من الداعمين لمرفأ طرابلس( بواقع المرفأ الذي تؤكد األرقام أو أرقام، حتى أن
 تقدم نشاطه بشكل تدريجي وتصاعدي.

 2007من حيث المبدأ لم يعد للخصخصة مكان في الرؤى والخطط المعنية بالنهوض بالمرافق العامة منذ العام 
ن لم يتم إقراره منذ ذلك الحين(. وبالتالي، ال معنى تاريخ وضع مشروع الشراكة بين القطاعين الع ام والخاص )وا 

لطرح فكرة الخصخصة بشكلها الفضفاض وحصرها بمرفأ طرابلس، ولكن قباني بّرر في حديث إلى "المدن" بأن 
طرحه الخصخصة كحل الزدهار مرفأ طرابلس لم يعنها بحرفيتها "إنما قصدت دعم المرفأ والنهوض به عبر حلول 

رية، وال يمكن الحديث عن أي حلول حاليًا حتى عبر الخصخصة قبل تكوين فكرة كاملة ووضع تقرير شامل جذ
 عن سير عمل مرفأ طرابلس وتحديد حاجاته والمشاكل التي تقف في سبيل ازدهاره وتنشيطه".
سنوات محيطة في الأما عمليًا فإن مرفأ طرابلس يعمل اليوم بنشاط ملحوظ ُيتوقع أن يفوق نظرائه في الدول ال

 PPP (public-privateالمقبلة، ويعتمد في جزء من نشاطه مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أي 
partnership مع شركة إدارة الموانئ العالمية )غلفتينر( التي تتخذ من الشارقة  2012(، إذ أبرم المرفأ عام

وير وتشغيل محطة حاويات جديدة في مرفأ طرابلس وتنص مقرًا لها، اتفاقية تعمل الشركة بموجبها على تط
 عامًا على تجهيز المرفأ بالمعدات واآلليات الالزمة، وتشمل ثالث رافعات جسرية 25اتفاقية االمتياز ومدته 

22/49 
ICN – Newsletter nr. 67 – November 2016  العودة الى الفهرس– xBack to Inde 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

-23- 
لتحميل وتفريغ الحاويات، وتسع رافعات حوضية، باإلضافة إلى تجهيز المرسى بأحدث التقنيات وأنظمة اإلدارة 

 ومناولة الحاويات.
 : مرفأ طرابلس بحاجة الى تحسن الظروف األمنية واستقرار الوضع في سوريازخــــــور

حة الدولية إيلي زّخور في حديث إلى "المدن" أن عن جدوى الشراكة في مرفأ طرابلس، يرى رئيس غرفة المالو 
مترًا،  15الرصيف الجديد المستحدث في مرفأ طرابلس المخصص الستقبال بواخر الحاويات والذي يفوق عمقه 

قليميًا، "ومن المتوقع أن  وتديره شركة غلفتينر، رفع من مستوى مرفأ طرابلس وقدرته على المنافسة محليًا وا 
طه بعد وصول الرافعات الجسرية المخصصة لتفريغ البواخر بالحاويات وتحميلها، والتي تستبدلها ترتفع وتيرة نشا

 الشركة المشّغلة اليوم برافعتين متحّركتين بصورة مؤقتة ريثما تصل الرافعات الجسرية".
ر ذلك فال يويحصر زّخور حاجات المرفأ بضرورة سد النقص البشري وتحديدًا لجهة الكشافين الجمركيين، أما غ

حاجة لمرفأ طرابلس "سوى إلى تحسن الظروف األمنية والسياسية واستقرار الوضع في سوريا، ألن المرفأ بعد 
توسعته بات بإمكانه لعب دور محوري مهم، على صعيد الترانزيت البري، وكصلة وصل بين الشركات العربية 

الواقع الجغرافي الذي يتمتع به مرفأ طرابلس وقربه  والعالمية وسوريا مع بدء عملية إعادة اإلعمار، وذلك بحكم
المتوافرة في المرفأين السوريين الالذقية والقدرة االستيعابية المحدودة من جهة، الشمالية من الحدود السورية 

 .من جهة أخرى وطرطوس
الشحن العام  ركةوعلى صعيد نشاط مرفأ طرابلس بدا جليا التطور التصاعدي الذي يشهده سنويًا، فقد تحّسنت ح

شهر   ألف طن في 119، مقابل نحو 2016ألف طن خالل شهر تموز  143عبر مرفأ طرابلس لتتخّطى عتبة 
 .2016حزيران 

 %11.10أّما على صعيٍد تراكمي فقد حّققت حركة الشحن العام عبر مرفأ طرابلس ارتفاعًا سنوّيًا بلغت نسبته 
ألف طن في الفترة  902، مقارنًة مع 2016ة األول من العام ألف طن خالل األشهر السبع 1002لتصل إلى 

باخرة خالل  392باخرة، مقابل  465سنوّيًا إلى  %18.62، وزاد عدد البواخر بنسبة 2015نفسها من العام 
 .2015العام 

ات من دالنشاط التصاعدي لمرفأ طرابلس، حّسن العائدات المرفئّية )من دون احتساب الواردات الجمركّية والوار 
ماليين دوالر خالل األشهر  8.80سنوّيًا إلى نحو  %16.41الضريبة على القيمة المضافة( للمرفأ بنسبة 

 ماليين دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي. 7.56، مقابل 2016السبعة األولى من العام 
خال ور إلى تأمين االستقرار العام بدل إدونظراً إلى األرقام اإليجابية التي يتقدم بها نشاط مرفأ طرابلس، يدعو زخ

 المرفأ في السجاالت السياسية، "فالمرفأ ال يحتاج إلى أحد إنما إلى تحّسن الظروف العامة فحسب".
 موقع "المدن" االلكتروني.

********** 
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Balance of payments surplus for the first time since 2011 

Financial inflows surge 37 percent                

The net surplus in the balance of payments for the first eight months of 2016 was $366 

million. This was the result of a 37 percent jump in financial inflows that have offset a ten 

percent widening in trade deficit. Financial inflows surged to $11.2 billion in the first eight 

months of 2016 from $8.2 billion in the same period last year.  

The balance of payments recorded a substantial surplus of $1.8 billion in August resulting 

from the financial engineering operation of the Central Bank (BDL). 

BDL’s financial engineering activity consisted of a swap operation with local banks worth 

$10 billion. The swap increased BDL’s foreign reserves and was a lucrative deal for the 

banks. 

The balance of payments has been reporting deficits since 2011. 

This improvement has reflected on the banking sector’s assets which grew by $9.8 billion in 

the first eight months of 2016 with almost half of the amount recorded in August. The growth 

in bank assets was $5.9 billion in the first eight months of 2015. 

Deposits grew by $5.5 billion in the first eight months compared with an increase of $5.2 

billion in the same period last year. 

This happened following the recent financial engineering operation of BDL, some banks 

were creative and were able to attract more deposits from abroad, said Talal Baba, Chief 

Financial Officer at BLOM Bank.  

Residents’ deposits increased by $4.5 billion in the first eight months while non-resident 

deposits grew by $1.1 billion. Most of deposits are by residents, non-resident deposits 

accounted for 21 percent of total deposits at the end of July.  

www.businessnews.com.lb  

********** 
 رؤية الهند االقتصادية الجديدة في مجال النقل البحري والبري

 بقلم المهندس محمد بيرم رئيس مصلحة مراقبة الواردات في ادارة واستثمار مرفأ بيروت
 مقدمة

تطمح الهند وتسعى بعزم كبير لكي تصبح قوة اقتصادية إقليمية منافسة، وذلك من خالل مشاريع واستثمارات 
ل البحري والبري أطلقتها الحكومة الهندية مؤخرا من ضمن رؤية طموحة لهند جديدة. ضخمة في مجال النق

 ويبرز في هذا المجال مشروعان كبيران:
 )الرؤية في بعدها الداخلي(:   Sagar Malaمشروع  -1

يعرف هذا المشروع بأنه مبادرة استراتيجية تجعل من ساحل الهند بوابة رئيسية ومساهما كبيرا في 
قتصادية المرجوة، وذلك من خالل تحديث وتطوير المرافئ الهندية الموجودة لتصبح بمصاف النهضة اال

المرافئ العالمية: فيتم تفعيل وتسريع نمو المرافئ العاملة حاليا وتحويل أخرى من موانئ صغيرة الى 
 ن م مرافئ ضخمة. ويترافق هذا التحديث للمرافئ مع مشاريع ضخمة في شبكة الطرقات وسكك الحديد
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جهة، وفي مجال المالحة الداخلية والساحلية من جهة أخرى. مما يؤمن انسياب البضائع المنقولة عبر 

 .المرافئ من والى الداخل الهندي بسرعة وفعالية
 31، وانطلق العمل به في 2015أذار  25في  Sagar Malaوأقر مجلس الوزراء الهندي مشروع 

مليارات دوالر أميركي.  10. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع االستثمارات في المشروع حوالي 2015تموز 
 مرافئ ضخمة مخطط لها في المشروع: 6فيما يلي جدول بـ 

 
 المرفأ المكان الوالية

Kerala Vizhinjam 1- Vizhinjam International 
Seaport 

Tamil Nadu Colachel 2- Colachel Seaport 
Maharashtra Vadhavan 3- Vadhavan Port 
Karnataka Tadadi 4- Tadadi Port 
Andhra Pradesh Machilipatnam 5- Machilipatnam Port 
West Bengal Sagar Island 6- Sagar Island Port 

 
هي قرية صغيرة فيها ميناء صغير للصيد، وهي تقع في محيط  Vizhinjam، على سبيل المثال

Thiruvananthapuram  عاصمة واليةKerala  في جنوب الهند. وهذه المدينة معروفة بشواطئها الجميلة
 Vizhinjam، بمجرد إنجاز مشروع مرفأ 2020ومياهها الهادئة. ولكن االمور ستتغير في المدينة بحلول عام 

 3سيكون أول مرفأ هندي للمسافنة، ومن المتوقع أن تتم مناولة  Vizhinjamلمخطط الجديد. فمرفأ ضمن ا
 مليون حاوية نمطية فيه. 4.3ماليين الى 

 
 اتفاقية "جابهار" )الرؤية في بعدها الخارجي(: -2

حور ، ظهرت نواة تكتل اقتصادي جديد عماده الهند وايران ومعهما أفغانستان، م2016مع بداية عام 
االتفاق الثالثي هو منطقة جابهار الواقعة جنوب شرق ايران والمطلة على بحر عمان والمحيط الهندي، والتي 

 بريا باتجاه غرب آسيا وأوروبا.-يشكل موقعها الجغرافي ممرا بحريا
انستان غوقد تم توقيع هذا االتفاق االستراتيجي الذي يهدف الى ايجاد ممر دولي للنقل بين الهند وايران وأف

، بحضور الرئيس االيراني حسن روحاني والرئيس األفغاني أشرف غني ورئيس وزراء الهند 2016أيار  25في 
 ناريندا مودي.
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 خطوة جريئة لكونها: واعتبرت "اتفاقية جابهار"

كسرت العديد من الحواجز التجارية، وفتحت أبواب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا وصوال الى أوروبا،  -
 من الهند عبر ايران.

فتحت االتفاقية االراضي االيرانية أمام تجارة الترانزيت العالمي الستنساخ طريق حرير جديد وجعل طهران  -
 يد اآلسيوي.شريكا تجاريا أساسيا على الصع

مليون دوالر لمشروع تطوير  500في هذا االتفاق، تعهد رئيس الوزراء الهندي بتقديم ما يصل الى 
ميناء جابهار. وفي موقف الفت، أعلن المستشار االقليمي لوزير الخارجية الياباني مسايوكي تاغا رغبة 

دية صريح أدلى به في العاصمة الهنبالده بمشاركة الهند في استثمار وتطوير ميناء جابهار. وأوضح في ت
 نيودلهي أن اليابان بإمكانها مساعدة الهند في تعزيز عالقاتها االقليمية في أفغانستان وآسيا الوسطى.

 خاتمة
إن المشاريع الضخمة القائمة حاليا في منطقة جنوب آسيا، تشكل عامل جذب لالستثمارات في الوقت 

نشاءات. وفي المستقبل ستشهد هذه المنطقة تغييرات اقتصادية الحاضر على مستوى البنى التحتية واال 
 دراماتيكية تؤثر في حركة التجارة وحركة المالحة العالمية.

 "البيان" االقتصادية.   **********   
Summary of Beirut Port Statistics in September 2016 compared with August 2016 
Subjects September 2016 August  2016 + / - + / - % 

Total vessels 162 180 -18 -10  % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 668 763 -95 -12  % 

Total  imports (tons) thousand 572 652 -80 -12  % 

Total  exports (tons) thousand 96 111 -15 -14 % 

Total Containers handled (TEU) 90,967 99,709 -8,742 -9 % 

Total Containers imported for local markets (TEU) 31,657 35,467 -3,810 -11 % 

Total Containers exported with Lebanese cargoes 

(TEU) 

8,882 9,728 -846 -9  % 

Total Transshipment containers (TEU)  20,984 20,060 +924 +5 % 

Total Cars handled (cars) 9,448 8,399 +1,049 +12 % 

Total Cars Imported (cars)  8,570 7,159 +1,411 +20  % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 878 1,240 -362 -29 % 

Total Port revenues (USD) (million)  19,885 21,025 -1,140 -5 % 

Total harbor master revenues (USD) (thousand) 410 264 +146 +55  % 

Total revenues of Beirut Port & Harbor Master 

(USD) (million) 

20,295 21,289  -994 

thousand 

-5  % 

*********   
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الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في  مجموع انخفاض الحركة االجمالية في مرفأ بيروت انسحب ايضا على

 6201أيلول )سبتمبر( 
أظهرت االحصاءات أن حركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر أيلول )سبتمبر( الماضي، جاءت أدنى  

في شهر آب )أغسطس( المنصرم. كما بينت أن انخفاض الحركة انسحب أيضا على مجموع مما كانت عليه 
 الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.

 2016مقارنة بحركة مرفأ بيروت في آب وأيلول 
 وافادت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري آب وأيلول الماضيين االرقام التالية:

 بالمئة. 10ونسبته باخرة  18قدره بتراجع باخرة في تموز، أي  180باخرة في آب مقابل  216: بلغ عدد البواخر

ألف طن  95ألف طن، أي بانخفاض قدره  763ألف طن مقابل  668: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 12ونسبته 

 :ألف طن في أيلول الماضي على الشكل التالي 668وتوزع هذا المجموع البالغ 

ألف طن، أي بتراجع قدره  652ألف طن مقابل  572: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 12ألف طن ونسبته   80

ألف طن  15ألف طن، أي بانخفاض قدره  111ألف طن مقابل  96: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 14ونسبته 

 2016في أيلول  انخفاض مجموع الحاويات
حاوية نمطية مقابل  90.967وتراجع مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر أيلول الى     

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  8.742حاوية في شهر آب الماضي، أي بانخفاض قدره  99.709
 ، كاآلتي:حاوية نمطية في شهر أيلول الماضي 90.967وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية في آب الماضي، أي بتراجع قدره  49.218حاوية نمطية مقابل  44.538: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  4.680

حاوية، أي بانخفاض  47.281حاوية نمطية مقابل  44.823: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 5نسبته حاوية نمطية و  2.458قدره 

حاوية، أي بتراجع قدره  3.210حاوية نمطية مقابل  1.606: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 50حاوية نمطية ونسبته  1.604

 ؟ 2016أيلول كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية كاآلتي: 44.538الماضي والبالغة أيلول وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في 
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آب حاوية في  35.467حاوية نمطية مقابل  31.657: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  3.810 قدرهبتراجع المنصرم، أي 

حاوية  414 بانخفاض قدرهحاوية، أي  3.092حاوية نمطية مقابل  2.678: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 13 نمطية ونسبته

قدره بتراجع حاوية، أي  10.659حاوية نمطية مقابل  10.203 ت: بلغالحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 4ة نمطية ونسبته حاوي 456

 ؟ 2016وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في أيلول 
حاوية  44.823وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في ايلول الماضي والبالغة 

 نمطية، كاآلتي:
حاوية في آب المنصرم،  9.728ية مقابل حاوية نمط 8.882بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  846أي بانخفاض قدره 
 25.160 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  2.992حاوية، أي بتراجع قدره  28.152حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بارتفاع قدره  9.401حاوية نمطية مقابل  10.781: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  1.380

 2016ارتفاع مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في أيلول 
تعامل معها مرفأ بيروت في أيلول وبينت االحصاءات ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة التي  

 924حاوية لشهر آب المنصرم، أي بارتفاع قدره  20.060حاوية نمطية مقابل  20.984الماضي، فبلغ 
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته 

 2016ارتفاع حركة السيارات في أيلول 
سيارة  9.448جموعها وسجلت حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في أيلول الماضي زيادة فبلغ م 
 بالمئة. 12سيارة ونسبته  1.049سيارة في آب المنصرم، أي بارتفاع قدره  8.399مقابل 

 الماضي، كاآلتي:أيلول سيارة في  9.448وتوزع هذا المجموع البالغ  
 20 سيارة ونسبته 1.411 بتحسن قدرهسيارة، أي  7.159سيارة مقابل  8.570: بلغت السيارات المستوردة

 مئة.بال
سيارة ونسبته  362قدره بانخفاض سيارة، أي  1.240سيارة مقابل  878: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

  بالمئة. 29
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 جموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء انخفاض الحركة انسحب على م

مليون دوالر  20.295وسجل مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في أيلول الماضي انخفاضا، فبلغ  
 بالمئة. 5ألف دوالر ونسبته  994مليون دوالر في آب المنصرم، أي بانخفاض قدره  21.289مقابل 

 ون دوالر كاآلتي:ملي 20.295وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون  1.140مليون دوالر، أي بتراجع قدره  21.025مليون دوالر مقابل  19.885: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 5دوالر ونسبته 

 55ألف دوالر ونسبته  146ألف دوالر، أي بارتفاع قدره  264ألف دوالر مقابل  410: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة.

********** 
 برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري...

 عاما على تأسيسها 20)لبنان( بمناسبة مرور  MSCحفل استقبال حاشد لـ
، بوزير المالية علي حسن خليل)لبنان( برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثال  MSCأقامت شركة     

مدعوا  1200حفل أكثر من عاما على تأسيسها. وقد حضر ال 20بمناسبة مرور  حفل استقبال حاشد
يتقدمهم وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وزير السياحة ميشال فرعون، الوزير السابق النائب 
ياسين جابر، باالضافة الى شخصيات رسمية واقتصادية ومسؤولين في قطاع النقل وادارتي مرفأ بيروت 

من وسطاء نقل ومخلصي بضائع ومستوردين  والجمارك واألجهزة األمنية والعسكرية وزبائن الشركة
 ومصدرين.

 كلمة سميح خير اهلل الزين
)لبنان( روى حكايته مع الشركة منذ أن كان طفال  MSCوألقى سميح خير اهلل الزين كلمة باسم شركة  

 في المدرسة حيث كانت المعلمة تسأل التالميذ: ماذا تريدون أن تصبحوا عندما تكبرون؟ فأجاب تلميذ أنه
يريد أن يصبح طبيبا، واآلخر مهندسا، حتى أن تلميذا أجاب بأنه يريد أن يصبح رائد فضاء، أما أنا فكان 

 سوى أن لون الكونتينر الخاص بها هو أصفر. MSC، علما أنني لم أكن أعرف عن ”MSC“جوابي: 
بفضل العمل ألنه صار جزءا من عائلتها الكبيرة. و  MSCوأضاف أنه أصبح اليوم يعرف الكثير عن  

في لبنان والعالم والتعاون الشفاف مع كل المعنيين، تحقق  MSCالدؤوب من كل فرد من أفراد عائلة 
النجاح، واعدا بالمزيد من التطور والتقدم نحو األفضل. وأنهى سميح الزين كلمته قائال: "في يوم من االيام 

 . MSCا تكبر؟ سيكون جوابه أيضا عندما يطرح السؤال نفسه على ابني: ماذا تريد أن تصبح عندم
 Eduard Sigristكلمة 

 )لبنان( كلمة قال فيها:  MSCاألم )سويسرا( وعراب  MSCنائب رئيس شركة  Eduard Sigristثم ألقى 
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«Many people change company regularly- I have been in MSC for 37 years and I am 

still not bored at all. It has been a great opportunity and a great journey. 

You know why? Because of partners like Khairallah El Zein – Khairallah and his crew 

have been supporting MSC in this adventure in Lebanon today for 20 years when he 

decided in 1996 after a long and dark period in the history of Lebanon to open the MSC 

office in Beirut and commence dedicated services to and from Lebanon. 

By the way we were also present in Lebanon before 1996 operating with our containers 

and break-bulk cargoes during the war in the Ports of Ouzai and Jounieh. Today we can 

proudly say that we have been and will remain the solid partner in the container industry 

in your beautiful country. 

Our action in the transportation industry have always been two-fold: positioning and 

timing. We endeavor always to be at the right place at the right time and we certainly 

achieved this goal in Lebanon. 

The Port of Beirut can be ranked today as one of the most modern terminals in the world 

handling the largest container vessels operating in today’s market. 

It was thanks to the vision of the Lebanese Government together with the local partners 

that this ambitious project way achieved. My heartiest congratulations and I wish the Port 

of Beirut and its future and the possible expansions the very best. 

We have amongst us this evening a star, her name is Reef and she is the daughter of 

Khairallah. We are proud to tell you of the launching of the motorvessel “MSC Reef” and 

Reef became the proud patron and Godmother of the largest vessel in our fleet. 

The vessel has a length of 400 meters, her width is 60 meters, her height from keel to 

bridge is 75 meters and she has a deadweight of 200.000 tons and intake capacity of 

19250 TEU. 

The continuous downturn in our industry is making us to live through very difficult times 

and we realized that our company had to remake itself in order to stay ahead of our 

competitors. We also know that it is human to resist change and in MSC the most difficult 

part is not to find new ideas, but to make sure that we implement these innovations 

successfully.  

We live in a world of conflict and in a time that is today characterized by change, a time 

where we have to deal with a lot of confusion and uncertainty. But this can also be a time 

for opportunities and create new values. In this kind of environment, we need to show 

great leadership, flexibility and focus to find solutions. 

We need to concentrate on the future generation. Do you know that in Lebanon 

milliennials will outnumber boomers by 1.75 million people in the year 2050. Are you 

listening to them and give them an environment of excitement ? 

In my presentation I would like to concentrate on our young people: 

Why: because we need to prepare our leaders for the future. Are we doing this. We have 

this evening 1200 leaders amongst us from all the major industries in your country. Are 

you all thinking about the future ? 

We are not predicting the future in MSC, but we make sure that we are prepared for it». 

********** 
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 نسناس: لمساهمة جميع المكونات في المشروع االقتصادي واالجتماعي للحكومة

بنان روجيه نسناس في كلمة له في لقاء نظمته كلية دعا رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي في ل 
ادارة االعمال والعلوم التجارية ومكتب ضمان الجودة والكفاءة المؤسساتية في جامعة الروح القدس الكسليك 
بعنوان "العمل معا" "الى ضرورة التعاون بين الجامعات وعالم االعمال، ال سيما في ظل التغيير الحاصل في سوق 

رة المتخرجين في االختصاصات الكالسيكية، بغية خلق هياكل نظرية أو حقيقية فعالة تكشف النقاب العمل وكث
عن إنتاج المستقبل وتوجه التعليم". وأضاف: "وبالرغم من األزمة االقتصادية التي عانى منها لبنان خالل 

يرة ؤسسات وتحديدا المؤسسات الصغالسنوات القليلة الماضية، دعمنا االبتكار واالبداع وتمسكنا بدفاعنا عن الم
بالمئة من االقتصاد اللبناني". ولفت  85بالمئة من النسيج االقتصادي اللبناني، و  90والمتوسطة التي تشكل 

نسناس الى أن المجلس يهدف الى تفعيل الحوار بين مختلف شرائح المجتمع والتأثير على الدولة والمشاركة 
اعية، وأن مساهمة جميع المكونات في المشروع االقتصادي االجتماعي للحكومة في سياستها االقتصادية واالجتم

 تجعله مشروع وطن...
-وتابع: "استعان المجلس بنخبة من الخبراء من االئتمانات واالختصاصات كافة لرسم خطة اقتصادية 

ي جيع الشباب اللبناناجتماعية، من أجل تحديد واجبات الدولة لجهة حث المؤسسات على تقديم أداء ممتاز وتش
 ومساعدتهم على حل المشاكل واختيار االختصاص الجامعي المناسب".

********** 
 حكيم: انتخاب رئيس للجمهورية انعكس ايجابا على النشاط واالقتصاد

قال وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم، أن من التداعيات االيجابية النتخاب رئيس للجمهورية، تحسن ملحوظ 
ه على حساببالمئة بالنشاط التجاري حتى الساعة. وأوضح حكيم عبر  10ستوى االعمال يقدر بزيادة في م

نقاط يجب العمل عليها إلنقاذ االقتصاد الوطني، وهي أوال الخطة االقتصادية  3تويتر، أن أمام رئيس الجمهورية 
االستثمار االجنبي والخارجي، أما  الشاملة التي تضمنها خطاب القسم، وثانيا التحدي االقتصادي االكبر هو

 القاعدة لهاتين النقطتين فهي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والديبلوماسية االقتصادية.
**********  

Syrian crisis opens export opportunities for Lebanon 
The Syrian war has opened new export and production opportunities for Lebanon despite the 

negative effects on the macroeconomic performance, an ESCWA report said Thursday. 

“The conflict has placed strain on public services and macroeconomic performance. However, 

it has also opened up new export and production opportunities for Lebanese firms,” according 

to the Survey of Economic and Social Developments in the Arab Region. 

The survey said the presence of more than 1.5 million Syrian refugees in Lebanon increased 

consumption of goods, and especially those made in the country. 
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“Any potential impact on the import of goods has been cushioned in part by consumption on 

the part of refugees in Lebanon. Their presence has also contributed to the resilience of the 

country’s diverse export activity,” the survey said. 

It added that the closure of the border with Syria for many Lebanese exports has prompted the 

government to seek new avenues to ship the goods. 

It also noted that Beirut Port has reaped benefits from the closure of the borders in Syria. “The 

port of Beirut has been busier since overland trade routes through Syria closed, although the 

latter began to open again in 2015. Some attribute falls in exports between 2011 and 2013 

almost entirely to ‘the drop in exports of precious stones to South Africa and Switzerland.’ 

Although some Lebanese exporters had lost trade by 2012, others were stepping into the breach 

and replacing lost domestic production in the Syrian Arab Republic. The disruption of exports 

caused by the war has been greater in Jordan and Turkey than in Lebanon,” the survey 

explained. 

However, the survey admitted that the negative sides of the Syrian war far outweigh the positive 

effects, noting that the Syrian labor force posed a very serious challenge to the Lebanese 

workforce…… 

“Refugee and migrant flows to Lebanon have swelled the ranks of the labor force by 50 percent. 

It has been estimated that the influx, coupled with stalled job creation, could have left between 

220,000 and 340,000 Lebanese, particularly women, the young and the unskilled, out of work, 

doubling unemployment to 20 percent. Most Syrian refugees who are working are doing so 

informally, potentially pushing Lebanese out of such work,” the survey said. 

The survey said the presence of a huge number of Syrian refugees in certain rural areas of 

Lebanon has further exacerbated the suffering of many Lebanese who are living below the 

poverty line….. 

The Daily Star (Lebanon) 

********** 

Summary of Tripoli Port Statistics at September 2016  

compared with the same period of 2015 

Subject  1st 9 months  
2016 

1st 9 months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  602 639 -37 -6 % 

Total Tonnage handled (tons) 1,367,538 1,314,079 +53,459 +4 % 

Total imports (tons) 1,083,658 1,061,366 +22,292 +2 % 

Total exports (tons)  283,880 252,713 +31,167 +12 % 

Total Cars handled (cars) 3,854 4,478 -624 -14 % 

Total containers (TEU) 2,235 - +2,235 - 

Total trailers  17,571 11,987 +5,584 +47 % 

Trailers discharged 8,723 6,554 +2,169 +33 % 

Trailers loaded 8,848 5,433 +3,415 +63 % 

Total Port revenues (USD) 11,025 
million 

10,079 
million 

+946 
thousand 

+9 % 

**********  
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استمرار ارتفاع حركة مرفأ طرابلس االجمالية ووارداته المرفئية خالل االشهر التسعة االولى من العام 

2016 
واصل مرفأ طرابلس تحقيق زيادة بحركته االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي، مقارنة 

 من العام الماضي. وقد انسحبت هذه الزيادة على مجموع وارداته المرفئية. مع الفترة عينها

 2016و  2015مقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من العامين 
و  2015وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من العامين  
 لتالية:، الوقائع ا2016

 بالمئة. 6باخرة ونسبته  37باخرة، أي بانخفاض كبيرة قدره  639باخرة مقابل  602: بلغ مجموع البواخر
 53.459طنا، أي بارتفاع  قدره  1.314.079طنا مقابل  1.367.538: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.  4طن ونسبته 

 طنا على الشكل التالي: 1.367.538وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
طنا  22.292طنا، أي بتحسن قدره  1.061.366طنا مقابل  1.083.658: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 2ونسبته 
 12طنا ونسبته  31.167طنا، أي بنمو قدره  252.713طنا مقابل  283.880: بلغ وزنها البضائع المصدرة

  بالمئة.

 بالمئة. 14سيارة ونسبته  624سيارة، أي بتراجع قدره  4.478سيارة مقابل  3.854بلغ  :السياراتمجموع 
 .2015حاوية نمطية مقابل ال شيء للفترة ذاتها من العام  2.235: مجموع الحاويات

شاحنة مفرغة من بواخر الرو/رو  17.571: بلغ مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة والمشحونة
 بالمئة. 47شاحنة ونسبته  5.584شاحنة، أي بارتفاع قدره  11.987يها مقابل )عبارات( والمشحونة عل

 شاحنة كاآلتي: 17.571وتوزع هذا المجموع البالغ 
 33شاحنة ونسبته  2.169شاحنة، أي بتحسن قدره  6.554شاحنة مقابل  8.723: بلغت الشاحنات المفرغة

 بالمئة.
شاحنة  3.415شاحنة، أي بزيادة قدرها  5.433قابل شاحنة م 8.848: بلغت الشاجنات المشحونة بحرا

 بالمئة. 63ونسبتها 
 نسحب على مجموع الواردات المرفئيةتزيادة الحركة 

وانعكست الزيادة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية في االشهر التسعة االولى من العام الحالي على مجموع  
مليون دوالر للفترة عينها من العام  10.079ابل مليون دوالر مق 11.025الواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 9ألف دوالر ونسبته  946الماضي، أي بارتفاع قدره 
33/49 
ICN – Newsletter nr. 67 – November 2016  العودة الى الفهرس– Back to Index 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

-34- 
 طرابلساستمرار ارتفاع بواخر )العبارات( في مرفأ 

وتجدر االشارة الى أن مرفأ طرابلس تحول الى مركز لبواخر الرو/رو )العبارات( بعد إغالق المعابر  
 5البرية من لبنان الى تركيا والدول العربية عبر األراضي السورية بسبب الحرب المستمرة فيها منذ أكثر من 

لصناعية ان واسكندرون التركيين، ناقلة الصادرات  سنوات. فبواخر العبارات تربط حاليا مرفأ طرابلس بمرفأي مرسي
الى تركيا ومن ثم الى العراق برا عبر االراضي التركية وكردستان وبالعكس. كما أن هناك اللبنانية زراعية وال

 بواخر عبارات تربط ما بين مرفأ طرابلس ومرافئ مصرية والعقبة االردني وضبا السعودي.
( بين طرابلس reefer trailersالشاحنات العادية وشاحنات البراد ) ويذكر أن هذه العبارات تشحن 

 والمرافئ التركية والدول العربية وبالعكس.
********** 

Chehayeb launches climate change adaptation project 
Caretaker Agriculture Minister Akram Chehayeb and the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO), represented by its Director in Lebanon, Dr. Maurice Saadeh, 

launched from the Grand Serail the project titled "effective adaptation to climate change in 

forest across the Lebanese regions."  

The launching ceremony was attended by a crowd of dignitaries and officials, as well as 

economic, agricultural and environmental representatives.  

This project falls within a series of projects previously signed to increase forestry in Lebanon, 

mainly because of the tragedies suffered by forests, among which cutting trees, fires, sanders 

and crushers, leading to the loss of the equivalent of 35 percent of the forest area in the country.  

It is to note that threats to the ecosystem could worsen due to climate change. By the year 2040, 

the proportion of precipitation is expected to decrease up to 10-20 percent and temperatures to 

rise by two degrees Celsius, leading to prolonged periods of drought. 

National News Agency 

********** 

 2016مليار دوالر تحويالت المغتربين اللبنانيين في العام  7.6البنك الدولي: 
، بزيادة 2016مليار دوالر في العام  7.6توقع البنك الدولي أن تبلغ تحويالت المغتربين اللبنانيين  

بالمئة من إجمالي تحويالت المغتربين  1.3. وتشكل هذه التحويالت ما نسبته 2015بالمئة عن العام  1.6قدرها 
من الناتج المحلي  14.7لى لبنان ما نسبته في العالم. وقدر البنك الدولي أن توازي تحويالت المغتربين ا

األعلى عالميا. وقدر البنك  17، وهي النسبة الثانية األعلى بين الدول العربية والـ 2016االجمالي في العام 
من الناتج  2.5مليار دوالر، أي ما يوازي  51.6الدولي حجم تحويالت المغتربين العرب الى الدول العربية بـ

 .2016للدول العربية في العام  المحلي االجمالي
********** 
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Summary of Lebanese International trade exchange in September 2016 

+/-  % +/-  

(USD million) 
August  2016 

(USD million) 
September 2016  

(USD million) 
Subject 

-26 % -503 1951 1448 Total import 
-25 % -86 340 254 Total export 
-26 % -417 1611 1194 Total deficit 

********** 
Lebanon Trade deficit down to USD 1194 million in September 2016 

 مليون دوالر  254مليون دوالر وفاتورة التصدير الى  1448الستيراد الى فاتورة اانخفاض 
 2016سبتمبر( )أيلول مليون دوالر في  1194وعجز الميزان التجاري الى 

ات عبر كافة المرافئ والبوابوالتصدير االستيراد  أن قيمة فاتورتي أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية 
ى وقد أد( المنصرم. أغسطس)آب مما كانت عليه في شهر صغر ي، جاءت أ( الماضسبتمبر)أيلول خالل شهر 

 االنخفاض الكبير بانخفاض فاتورة االستيراد الى تراجع ملموس بعجز الميزان التجاري.

 2016أيلول فاتورة االستيراد في تراجع 
مليون  1951ابل الماضي، مقأيلول مليون دوالر في  1448فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  
 بالمئة. 26مليون دوالر ونسبته  503قدره بتراجع المنصرم، أي آب دوالر في 

 فاتورة التصديرانخفاض و 
مليون دوالر، أي  340مليون دوالر مقابل  254قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى كما انخفضت  
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته  86قدره بتراجع 

 ان التجاريعجز الميز وتراجع 
مليون  1194وأدى االنخفاض الكبير بفاتورة االستيراد في أيلول الماضي الى تراجع عجز الميزان التجاري الى    

 بالمئة. 26مليون  دوالر ونسبته  417قدره بانخفاض المنصرم، أي آب مليون دوالر في  1611دوالر مقابل 
 2016ل أيلوالصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في 

رها سلعا الماضي، بتصديأيلول وأفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتربع على المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في  -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  15المنصرم، أي بانخفاض قدره آب مليون دوالر في  193مليون دوالر مقابل  178بـ
مليون دوالر،  90مليون دوالر مقابل  120بتصديرها بـالثانية المرتبة وسجلت اليونان تقدما ملموسا باحتاللها  -

 .بالمئة 33ونسبته  مليون دوالر 30قدره بارتفاع أي 

مليون دوالر  12 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي 98مليون دوالر مقابل  110بـكما احتلت المانيا المرتبة الثالثة  -
  بالمئة. 12 اونسبته
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 وافريقيا الجنوبية ما تزال االولى باالستيراد من لبنان 

 132مليون دوالر مقابل  78الماضي بـأيلول المرتبة االولى باالستيراد من لبنان في واحتفظت أفريقيا الجنوبية ب -
 بالمئة. 41مليون دوالر ونسبته  54بتراجع  قدره المنصرم، أي آب مليون دوالر في 

مليون دوالر، أي بتراجع  21مليون دوالر مقابل  20وتقدمت السعودية من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 5قدره مليون دوالر ونسبته 

مليون دوالر،  23مليون دوالر مقابل  18المرتبة الثانية الى الثالثة بـبينما تراجعت االمارات العربية المتحدة من  -
 بالمئة.  22مليون دوالر ونسبته  5أي بانخفاض قدره 

 بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت  69
أ فمن جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مر 

بالمئة من القيمة  69مليون دوالر أي ما نسبته  994بيروت في أيلول الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 
مليون   1423مليون دوالر، مقابل 1448االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

بالمئة من القيمة  73أي ما نسبته دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في آب المنصرم، 
 30مليون دوالر ونسبته  429مليون دوالر أي بانخفاض قدره  1951االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة 

 بالمئة.

بالمئة، مقابل  22مليون دوالر أي ما نسبته  325كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  61بالمئة، أي بانخفاض قدره  20نسبته  مليون دوالر، أي ما 386

مليون دوالر،  106بالمئة مقابل  7مليون دوالر، أي ما نسبته  96واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  10بالمئة، أي بتراجع قدره  5أي ما نسبته 

  2016أيلول تصدير تمت عبر مطار رفيق الحريري في بالمئة من فاتورة ال 46
كما أظهرت االحصاءات أن مطار رفيق الحريري احتفظ بالمرتبة االولى في أيلول الماضي بتصديره بضائع 

بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة عبر كافة المرافئ  46مليون دوالر، أي ما نسبته  117لبنانية بـ
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مطار رفيق الحريري  179مليون دوالر، مقابل  254الغة والبوابات والب

مليون دوالر،  340بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  53في آب  المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 35مليون دوالر ونسبته  62أي بتراجع قدره 

مليون  121بالمئة مقابل  43مليون دوالر أي ما نسبته  110رتبة الثانية بتصديره بـواحتفظ مرفأ بيروت بالم -
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  11قدره بانخفاض بالمئة، أي  36دوالر أي ما نسبته 

 مليون دوالر 22بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  17وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 23مليون دوالر ونسبته  5بالمئة، أي بتراجع قدره  6أي ما نسبته 
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 ار إغالق المعابر البريةوالمعروف أن ارتفاع حركة التصدير عبر مرفأي بيروت وطرابلس عائد الى استمر 

أمام الصادرات اللبنانية الى الدول العربية وتركيا عبر االراضي السورية، بسبب الحرب المستعرة فيها. فقد ارتفعت 
حركة البضائع اللبنانية المصدرة بحرا على البواخر الناقلة للحاويات عبر مرفأ بيروت وعلى العبارات بواسطة 

    .الشاحنات عبر مرفأ طرابلس
********** 

 المزيد من الناقالت لمجموعة الخليج للمالحة القابضة
قررت مجموعة الخليج للمالحة القابضة توسيع أسطول الشركة من خالل عقد اتفاقية شراكة استراتيجية  

( عمالقة الصناعات الثقيلة في الصين. وقال خميس جمعه بو Wuchangطويلة األمد مع مجموعة واشانغ )
و مجلس االدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة : "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة تسمح لنا بتعزيز قدراتنا عميم عض

من خالل توسيع أسطولنا بناقالت حديثة متطورة نستطيع عبرها أن نعزز تنافسيتنا في مجال نقل المواد الكيماوية، 
 وقيع اتفاقية للشروع ببناء ست ناقالت للموادوهي سوق تشهد توسعا مطردا وطلبا متزايدا". وأضاف: "بدأنا بت

الكيماوية، وفي الوقت نفسه قمنا بالبحث مع "واشانغ" في إمكانات التعاون في مجاالت شتى، حيث أن إحدى 
أهم ركائز هذه االتفاقية هي تمهيد الطريق أمام المستثمرين الصينيين واستقطابهم للعمل في السوق المحلية، 

 على المنطقة برمتها".ما سينعكس ايجابا 
********** 

 2016مليون حاوية نمطية حركة موانئ دبي العالمية في االشهر التسعة االولى من العام  47.5
سجلت موانئ دبي العالمية تقدما بحركة الحاويات التي تداولتها في االشهر التسعة االولى من العام 

مليون  47.516عينها من العام المنصرم. فقد تعاملت مع  بالمئة عما كانت عليه في الفترة 2.2الحالي بنسبة 
 مليون حاوية نمطية. 1.039مليون حاوية، أي بارتفاع قدره  46.477حاوية نمطية مقابل 

وأفاد بيان صادر عن موانئ دبي العالمية، أن محطات الحاويات التي تشرف على تشغيلها في أوروبا  
في حين ظلت الظروف في أستراليا وأميركا الالتينية مّتسمة بالتحديات،  وشبه القارة الهندية سجلت أداء جيدا،

 بالمئة. 6.7كما سجلت موانئ االمارات العربية المتحدة انخفاضا بنسبة 
وتجدر االشارة الى أن تراجع حركة موانئ االمارات يعود الى انخفاض حركة الحاويات برسم المسافنة  

(transhipment ) ة ، حيث أصبحت بواخر الخطوط البحريهاع العقوبات االقتصادية الغربية عنبعد رفالى ايران
العالمية تؤم المرافئ االيرانية مباشرة بدال من تفريغ الحموالت في مرافئ االمارات ليعاد شحنها على بواخر الفيدر 

 الى المرافئ االيرانية.
********** 
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 2016ايرادات قناة السويس خالل االشهر الثمانية االولى من العام تراجع 

أظهرت احصائيات هيئة قناة السويس أن عائداتها خالل االشهر الثمانية االولى من العام الحالي بلغت  
مليون دوالر للفترة ذاتها من العام المنصرم، أي  439مليارات و  3الر، مقابل مليون دو  366مليارات و  3

بالمئة. وذكرت االحصائيات التي نشرت على الموقع الرسمي لرئاسة  2مليون دوالر ونسبته  73بتراجع قدره 
 462.1مليون دوالر مقابل  447.6الوزراء المصرية، أن عائدات القناة في آب )أغسطس( الماضي بلغت 

 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  14.5مليون دوالر للشهر نفسه من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 
 649.3بالمئة حيث بلغت  3وكشفت االحصائية أيضا عن تراجع حموالت السفن العابرة للقناة بنسبة  

لماضي، أي بانخفاض مليون طن للفترة عينها من العام ا 669.9مليون طن حتى نهاية آب الماضي، مقابل 
 مليون طن. والمعروف أن تراجع حركة التجارة البحرية العالمية ساهم في انخفاض ايرادات القناة. 20.6قدره 

********** 
 2016مرفأ العقبة االردني في االشهر العشرة االولى من العام حركة حاوية نمطية  660.775

كة حاويات في االشهر العشرة االولى من العام أظهرت احصاءات مرفأ العقبة االردني أنه سجل حر  
مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل انخفاضا بالوزن االجمالي أكبر الحالي، 

 634.272حاوية نمطية مقابل  660.775للبضائع الواردة والصادرة. فقد بلغ مجموع الحاويات التي تداولها 
بالمئة. بينما تراجع الوزن االجمالي للبضائع الواردة  4حاوية نمطية ونسبته  26.503حاوية، أي بنمو قدره 

 6ألف طن ونسبته  903مليون طن أي بتراجع قدره  15.387مليون طن مقابل  14.484والصادرة الى 
 بالمئة. 

 مليون طن كاآلتي: 14.484وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
ألف  819مليون طن، أي بانخفاض قدره  11.117مليون طن مقابل  0.2981: بلغ وزنها البضائع الواردة
 بالمئة. 7طن ونسبته 

ألف طن  84مليون طن، أي بتراجع قدره  4.270مليون طن مقابل  4.186: بلغ وزنها البضائع الصادرة
 بالمئة. 2ونسبته 

********** 
 شهر التسعة االولى من العام الحاليمدير ميناء جده االسالمي: نمو حركة الحاويات والبضائع في اال

قال مدير عام ميناء جده االسالمي القبطان عبد اهلل بن عواد الزمعي، أن االشهر التسعة االولى من  
بالمئة على التوالي، ما يعزز دور  12و  5العام الحالي شهدت زيادة بحركة الحاويات والبضائع العامة بنسبة 

 وأشار الى أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا وتفعيال في أعمال التقنية االلكترونية الميناء الريادي في المنطقة. 
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امالت في دخول وخروج البضائع الى ومن بشكل كامل وبالصورة التي تخدم انسيابية تبسيط االجراءات والمع

 الميناء، خصوصا أنه حقق أرقاما قياسية في معدالت األداء.
 75ويذكر أن ميناء جده االسالمي يعتبر الميناء األكبر في السعودية إذ يستحوذ على ما يتجاوز الـ 

المناولة في جميع موانئ  بالمئة من الحاويات 75بالمئة من واردات وصادرات البضائع التجارية وما نسبته 
محطات متخصصة، ثالثة منها للحاويات واالثنتان للبضائع  5رصيفا موزعة على  62المملكة. ويضم مرفأ جده 

 ماليين حاوية نمطية سنويا. 5مليون طن من البضائع و  55العامة، علما أن الميناء يتعامل مع أكثر من 
********** 

 2016للبضائع العامة" في الهند للعام "البحري" تفوز بلقب "أفضل ناقل 
أحرزت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" لقب "أفضل ناقل للبضائع العامة" ضمن جوائز  

. وجاء هذا الفوز عقب تفوقها على 2016للعام  ”MALA“المنظمة البحرية والخدمات اللوجستية الهندية 
مدير مكتب "البحري"  Jiten Bhosaleالمية. وتسلم الجائزة القبطان العديد من شركات الشحن المحلية والع

في الهند. ويمثل الفوز بهذا اللقب إنجازا مهما للبحري، حيث تحظى بمكانة بارزة في قطاع النقل البحري بفعل 
بحر لدورها المحوري في ربط الهند باالسواق العالمية الرئيسية على طول الخليج العربي والبحري االحمر وا

 االبيض المتوسط وصوال الى الواليات المتحدة االميركية.
********** 

 السورية التابعة للقطاع العام  ”Shipco“مليون ليرة سورية ايرادات شركة التوكيالت المالحية  840
 سفينة وناقلة 146توكيل على التابعة للقطاع العام في سوريا،  ”Shipco“حصلت شركة التوكيالت المالحية 

حتى نهاية أيلول )سبتمبر( من العام الحالي. وبين مدير عام الشركة محمد محفوض أن االيرادات االجمالية 
مليون ليرة سورية، بينما يبلغ  841.5المحققة مقابل عائدات توكيل الشركة وعموالت التوكيل الخاص بلغت 

يذ مضاعفة عن االيرادات االجمالية مليون ليرة وبنسبة تنف 375على مستوى االيرادات  2016المخطط لعام 
 المخططة.
مليون طن، أما العدد  1.8ألف طن من  627وأوضح محفوض أن حجم البضائع الصادرة والواردة بلغ  

سفينة وناقلة. ولفت محفوض الى  400الكلي المخطط تنفيذه للسفن والناقالت لكامل العام الجاري فيصل الى 
ية بحصر توكيل البضائع االساسية العائدة لمؤسسات القطاع العام بشركة أن تطبيق توصية اللجنة االقتصاد

التوكيالت المالحية، قد انعكس ايجابا على زيادات ايرادات الشركة، وأنه بموجب هذه التوصية أصبحت الشركة 
 ..لعام.اع اوكيال حصريا للسفن المحملة بالمواد الغذائية كالسكر والقمح وغيرهما والعائدة حموالتها الى القط

********** 
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reveals operational plans of 31 global services with 240 ships ”THE Alliance“ 

Carrier members of THE Alliance has revealed their plans for operations scheduled to start 

from April 2017, detailing the launch of 31 services and the deployment of more than 240 

modern containerships on global routes. 

The members Hapag-Lloyd, K Line, MOL, NYK and Yang Ming said in a joint statement that 

the comprehensive network of 31 services would connect more than 75 major ports throughout 

Asia, North Europe, the Mediterranean, North America, Canada, Mexico, Central America, the 

Caribbean, Indian Sub Continent and the Middle East. 

THE Alliance plans to deploy a fleet of more than 240 modern ships in the Asia/Europe, North 

Atlantic and transpacific trade lanes including the Middle East and the Arabian Gulf/Red Sea. 

“The product of THE Alliance is a milestone which will significantly improve the service 

offering for all shippers on the East West trade lanes. Our best ship for the loop principle and 

dedicated shuttle service design are the basis for one of the most competitive products available 

in the market,” the joint statement said. 

The product of THE Alliance will feature eight services in the Asia/Europe trade including 

three services covering the Mediterranean market. 

One dedicated service will cater for customers in the Middle East, connecting the key ports of 

China, South Korea and South East Asia with Dammam, Jubail and an Arabian Gulf hub port. 

Sixteen joint services will be operated by THE Alliance members on the transpacific trade. 

Six loops will serve the North Atlantic trade covering a wide range of North European and 

Mediterranean ports as well as those in the US, Canada and Mexico. 

Among the members of THE Alliance, the three Japanese groups of K Line, MOL and NYK, 

have announced their intention to merge their container shipping business with the 

establishment of a joint venture by 1 July 2017. 

Separately, Germany’s Hapag-Lloyd has also merged with UAE’s United Arab Shipping 

Company (UASC). 

Last week, another carrier partnership Ocean Alliance unveiled their planned services and 

operations also starting from April 2017. The Ocean Alliance groups together Cosco Container 

Lines, CMA CGM, Evergreen Line and Orient Overseas Container Line (OOCL). 

Seatrade Maritime News 

********** 

“Maersk” 2017في العام  ألف حاوية نمطية 20أكبر من ة الواحدة الدانمركية تستلم بواخر سع 
الدانمركية، أن البواخر االحدى عشر التي تعاقدت على بنائها في أحواض  ”Maersk“أعلنت مجموعة  

ألف حاوية نمطية. وأضافت أن اتفاقية بناء  20بناء السفن في كوريا الجنوبية ستتجاوز سعة الواحدة منها الـ
حاوية نمطية، لكن المهندسين في تلك  19630تلك البواخر كان ينص على أن تكون سعة الواحدة منها 

 ألف حاوية نمطية. 20االحواض تمكنوا من تعديل مخططات بنائها لتصبح سعتها قادرة على استيعاب أكثر من 
من تلك البواخر  ”Maersk Madrid“أنها ستباشر باستالم الباخرة االولى   ”Maersk“وأشارت  

 لمقبل.اعتبارا من شهر نيسان )أبريل( من العام ا
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باخرة التي تبلغ سعتها  628تحتل المرتبة االولى في العالم بأسطول يضم  ”Maersk“ويذكر أن 

 من السعة االجمالية لالسطول التجاري العالمي.بالمئة  15.7حاوية نمطية أي ما نسبته  3.251.269
********** 

Hyundai, MSC to bid for 54pc Hanjin stake in Long Beach terminal 
Near-bankrupt Hanjin Shipping has announced that it's selling its largest asset - a 54 per cent 

stake in Total Terminals International (TTI) that operates at the port of Long Beach. 

South Korea's second largest shipping company, Hyundai Merchant Marine (HMM), and 

global shipping companies, including Mediterranean Shipping Company (MSC), are expected 

to bid for the Long Beach Terminal. According to Hanjin Shipping and Seoul Central District 

Court spokesmen, the court has appointed an advisor, an overseas firm specialising in shipping 

industry talks, to help with the negotiations, the Business Korea reported. 

TTI handles 30 per cent of cargo at the port of Long Beach. The terminal is frequently used by 

Hanjin Shipping and by MSC, which owns the remaining 46 per cent. Other users of the port 

include Maersk Line and Taiwan's Evergreen Marine. 

The port of Long Beach is a leading trade gateway to the US and a starting point of the coast-

to-coast railway. For this reason, global shipping firms, which operate routes to the US, are 

highly likely to participate in the takeover battle. 

The court will set up the bidding price through a public tender; and industry watchers say that 

the bidding price of the Long Beach Terminal is estimated at KWR100 billion (US$87.64 

million). HMM plans to take over the terminal using the fund for new ship buildings worth 

KWR 1.4 trillion to be raised by the government, according to Shipping Gazette. 

Transport Weekly 

********** 

 تراجع كبير لحركة السياحة التركية حتى أيلول )سبتمبر( 2016 
أفادت وزارة السياحة التركية بأن عدد السياح األجانب الذين زاروا تركيا خالل االشهر التسعة االولى من العام 

 20.25في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد بلغ عدد السياح الحالي، سجل تراجعا كبيرا عما كان عليه 
مليون سائح للفترة عينها من العام الماضي، أي بانخفاض  29.76مليون سائح حتى أيلول الماضي، مقابل 

 بالمئة. 31.96ماليين سائح ونسبته  9.51قدره 
سطنبول والعاصمة أنقره، أثرت سلبا والمعلوم أن االحداث األمنية التي تشهدها تركيا ال سيما مدينة ا 

 **********   على حركة السياحة.
Maersk Line posts US$116 million Q3 net loss, dragging group down 43pc 

THE world's biggest container shipping company Maersk Line posted a third quarter net loss 

of US$116 million against last year's $264 million profit, drawn on quarterly revenues of $5.35 

billion, which fell 11 per cent. 

Average freight rates declined 16 per cent and deteriorated across all trades with North 

America, West Central Asia and Africa declining most, and Oceania and European declining 

the least.  
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"The result is unsatisfactory, but driven by low prices," said Maersk CEO Soren Skou. "We 

generally perform strongly on cost and volume across businesses." 

Maersk said its underlying profit for 2016 will be "below" $1 billion. Previously, the company 

had said the full-year result would fall "significantly" short of 2015's $3.1 billion. 

AP Moller-Maersk group, owner of the world's biggest container line, posted a 43 per cent 

year-on-year third quarter net profit decline to US$429 million, drawn on net quarterly cash 

flow of $736 million, which fell 18.5 per cent. 

Group revenue figures were not provided. Cash flow differs from revenue because while 

revenue counts money coming in, cash flow shows money coming in and going out. 

Container volume increased 11 per cent to 5.4 million TEU mainly driven by increased demand 

due to the situation with the Hanjin bankruptcy and increases in backhaul volumes.  

Global container demand is estimated to have grown by one to two per cent while the global 

container fleet grew three per cent. 

Maersk Line's capacity grew 3.8 per cent to 3.1 million TEU. Chartered capacity grew 6.4 per 

cent to accommodate increased volume while owned capacity grew 2.1 per cent. Total capacity 

remained unchanged from the previous quarter. 

Average container rates for Maersk Line improved from the previous quarter by 5.5 per cent 

for the first time since the third quarter of 2014. 

Despite increasing bunker prices, Maersk Line managed to keep unit costs below $2,000. 

Seanews 

********** 

 تراجع حركة مرفأ روتردام الهولندي في االشهر التسعة االولى من العام الحالي
لتسعة االولى من العام الحالي، أدنى مما كانت سجل مرفأ روتردام الهولندي حركة اجمالية في االشهر ا 

 344.66عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع على مختلف أنواعها 
حاوية ماليين  9.27بالمئة، في حين انخفض عدد الحاويات التي تداولها الى  1.9مليون طن أي بانخفاض 

 بالمئة. 0.4وبنسبة نمطية 
مدير سلطة مرفأ روتردام، أن أسباب عدة ساهمت في تراجع حركة المرفأ  Allard Casteleinوصرح  

من بينها انخفاض حركة البضائع المصدرة من الصين الى أوروبا، وحركة تصدير المعادن )الفوالذ(  من أوروبا، 
 ت أحد الزبائن الرئيسيين للمرفأ.ورية الجنوبية التي كانكال ”Hajin“باالضافة الى توقف نشاط شركة المالحة 

 ويذكر أن مرفأ روتردام يحتل المرتبة االولى في أوروبا والحادية عشر في العالم. 
********** 

Hanjin ‘seeking European buyer’ for its largest box ships 
Korean container line Hanjin Shipping is approaching major European shipping companies in 

the hope of selling at least five of its vessels, to raise money for a relaunch as a regional Asian 

carrier, the Wall Street Journal (WSJ) reported today. 

The effort is part of the South Korean operator’s bid to raise funds to finish unloading stranded  
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cargo, pay off creditors and restructure its operations. The ships are among the biggest that 

Hanjin owns and are among the remnants of a fleet that has been withering as ship owners 

reclaim chartered vessels, WSJ said. 

As reported last week, a South Korean bankruptcy court also plans to dispose of the firm’s 

sales and marketing network for its Asia-US routes, along with some ships, WSJ added. 

Other shipping lines including Korea’s Hyundai Merchant Marine (HMM) and Europe’s 

Maersk Line have been linked to a possible interest in Hanjin’s assets, which include the 37 

ships it owns. 

Although Maersk recently announced that its future expansion would come mainly through 

acquisition rather than orders for new vessels, recent reports suggest that Maersk would prefer 

to acquire a struggling but still operating carrier rather than one whose business had already 

been run down. 

Asked by Lloyd’s Loading List earlier this month about its possible interest in Hanjin, Maersk 

said its policy was to not comment on rumours and speculation. But the company has held talks 

earlier this year with Hyundai Merchant Marine on HMM potentially joining the 2M vessel-

sharing agreement when HMM’s membership of the G6 alliance expires in 2017. 

“The inclusion of Hyundai Merchant Marine in 2M would provide us with extended coverage 

and a stronger product in the transpacific trade,” Maersk said. 

Regarding those talks with HMM, a Maersk spokesman said: “It is early days. Therefore we 

do not wish to comment further before there are more substantial developments in the 

discussions.” 

In terms of Maersk’s ambitions for the transpacific trade, he said: “Maersk Line has always 

been on the TP trade and we see it as one of our key trades. Our aim is to at least grow at least 

with the market on this trade. 

trade is very competitive with no obvious market leader. A key element is customer 

relationships. We have good and long-lasting relationships.” 

Lloyds Loading List 

********** 

 قطار "النسر الذهبي" الفاخر يبدأ رحلته االولى بين موسكو وطهران
للقطارات في  ”Kazansky“تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري، من محطة  11في الجمعة يوم انطلق 

متوجها الى العاصمة االيرانية ( Golden Eagle Trainموسكو، قطار جديد فاخر يحمل اسم "النسر الذهبي" )
وزبكستان أ ،خستانافيها كاز وسيعبر هذا القطار في طريقه الى طهران دوال عدة في آسيا الوسطى، بما طهران. 

 .الرحلة ثمانية عشر يوماوتستغرق  ،وتركمانستان
انية البريط ”Golden Eagle Luxury Train“التنفيذية لشركة  ةمدير ال Marina Linke توقال

عربة، وقد تم بيع جميع التذاكر، وقيمة التذكرة حوالي  11أن هذا القطار يتكون من  ،المخططة لهذه الرحلة
 نجوم.  5ألف يورو كحد أدنى. ويشمل هذا المبلغ الطعام والبرنامج السياحي واالقامة في فنادق  20

********** 
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Will the Shipping Industry Be the Next Financial Crisis? 

With the bankruptcy of Hanjin Shipping, which was the seventh largest ocean carrier, many 

experts believe that this is only the beginning of an industry-wide crash. Low oil prices, the 

slowdown of global trade, and the residual effects of the 2008 economic crisis are just a few 

factors that contribute to this crisis. The World Trade Organization (WTO) said trade growth 

is at its slowest since the global financial crisis. 

The bankruptcy of Hanjin Shipping was shocking because many assumed that the government 

of Korea would continue to back the steamship line since most lines are backed by state banks. 

German banks alone have up to $100 billion of shipping debt out of $400 billion worldwide. If 

the conditions worsen in the industry, ship-owners won’t be able to pay back these loans 

leaving banks unable to receive full returns on their investments. Does this mean that more 

banks will stop supporting carriers? 

Most of the steamship lines are operating at a loss in this environment due to low demand. 

Steamship lines have always been in competition to build bigger and better vessels. Now with 

the widening of the Panama Canal, more vessels will hold more cargo leading to more capacity 

with falling demand. The alliances formed between steamship lines last year have not been 

able to combat the overcapacity issue yet. Maersk, the largest carrier in the world, reported a 

net profit of $791 million for 2015 compared to $5 billion in 2014. 

Shippers are Turning to Contingency Plans 

Due to the volatility of the shipping industry, shippers are asking carrier alliances for 

assurances that they have contingency plans in place in case a member of the alliance is unable 

to deliver the cargo. 

The shipbuilding sector of the industry will be hit the hardest due to these issues. For Japan, 

only 8 vessels were ordered this year. Daewoo Shipbuilding, the world’s largest shipbuilder,  

said they will be cutting 24% of jobs (almost 3,000 people) in an attempt to save itself from 

the current industry crisis and its own debt. The oversupply of space and vessels will affect 

shipbuilding companies for years to come. 

Adding to the crisis, fuel prices may double if the International Maritime Organization’s (IMO) 

Marine Environment Protection Committee decides to impose a limitation on sulfur emissions. 

This means that vessels will have to switch from bunker fuels to diesel or liquefied natural gas 

(LNG). If this regulation is passed, ocean freight rates, which have already soared in the past 

few months due to Hanjin bankruptcy, will most likely increase even more. 

Geopolitical Concerns Increase Risk for the Shipping Industry 
Moreover, the South China Sea dispute, along with Brexit, add to the uncertainty of the 

industry’s future. China, Vietnam, Nation of Brunei, Taiwan, and the Philippines are in 

disagreement on the territorial claims regarding the islands, reefs and banks along the South 

China Sea, which is an important waterway for international trade. Tensions have been on the 

rise for the past few years and many worry that this area will turn into a warzone, threatening 

trade. Brexit raises many questions regarding the sanctions and trade agreements signed prior 

to Brexit. The impact of the Brexit will be felt in the upcoming years as the process and 

negotiations start in March 2017. 

More Than Shipping 

********** 

44/49 
ICN – Newsletter nr. 67 – November 2016  العودة الى الفهرس– Back to Index 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

 

-45- 
“Evergreen” تدشن خطا بحريا مشتركا جديدا بين آسيا وأستراليا 

أنها دشنت خطا بحريا منتظما جديدا بين آسيا  ”Evergreen Line“قالت شركة المالحة التايوانية  
 Yang“اليابانيتين و  ”K Line“و  ”MOL“هونغ كونغ،  ”OOCL“وأستراليا بالتعاون مع شركات المالحة: 

Ming” وأطلقت عليه اسم التايوانية ،“North East Asia – Australia Express (NEAX)”  وقد بدأ
حاوية نمطية  3500هذا الخط بتقديم خدماته المشتركة بواسطة ست بواخر تتراوح سعة الواحدة منها ما بين 

فر أن هذا الخط البحري الجديد سيو  ”Evergreen“حاوية نمطية وبمعدل رحلة كل أسبوع. وأوضحت  3700و 
 لعمالئها شبكة خدمات إضافية واسعة لتشمل اليابان وكوريا وشمال الصين.

********** 
3 Japanese Shipping Companies to Merge Container Businesses 

A Mitsui O.S.K. container ship in Hamburg, Germany, in 2014. The global shipping industry 
has been grappling with excess capacity and weakened trade. Credit Daniel 
Reinhardt/Deutsche Presse-Agentur, via Associated Press  
TOKYO — In a fresh sign of the economic fallout from weaker global trade, Japan’s three 

largest shipping companies agreed on Monday to merge a major portion of their businesses, 

saying they needed to join forces to survive. 

The president of one of the companies, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, said the groups faced 

bleak prospects on their own. The shipping industry was shaken in August by the bankruptcy 

of South Korea’s biggest container shipping line, Hanjin Shipping, while other shipping 

companies in Asia, Europe and the Middle East have sought to protect themselves through 

mergers and acquisitions. 

 “If we don’t want the number of Japanese shipping companies to be zero, we need to create 

one strong, splendid company,” the president of Nippon Yusen, Tadaaki Naito, said at a news 

conference. 

By combining their container operations in a joint venture, the three companies — the others 

are Kawasaki Kisen Kaisha and Mitsui O.S.K. — will create a business worth about 300 billion 

yen, or $2.9 billion, according to a news release. It will operate 256 ships, representing about 

7 percent of the global market by container volume. Kawasaki Kisen and Mitsui O.S.K. will 

each own 31 percent of the new company, while Nippon Yusen will own 38 percent. 

They said they expected combining their fleets to save about ¥110 billion per year. The deal is 

expected to be complete by July 1, with operations beginning in April 2018. The companies’ 

bulk-shipping lines, which transport cargo like grain and iron ore, will remain independent. 

The global shipping industry has struggled with a soft global economy, which has reduced both 

the amount of consumer goods traded around the world and the prices that shipping companies 

can charge. The 2008 global financial crisis hit trade volume, and trade flows since then have 

been weaker than expected as Europe muddles through debt problems, the United States 

experiences a soft recovery and China’s heady growth rates slow. 

A shipbuilding spree that took place before the crisis has exacerbated the problem. Shipping 

lines set plans a decade ago to buy more ships and expand at a time when trade looked strong, 

and today they have far more capacity than they can profitably use. 
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Shipping lines have explored consolidation and alliances as a result. CMA CGM of France is 

acquiring Neptune Orient Lines of Singapore, the German shipping line Hapag-Lloyd AG 

agreed this year to merge with United Arab Shipping Company, and several mergers have taken 

place among state-owned shipping businesses in China. 

But regulators around the world have heavily scrutinized the industry and its proposed mergers, 

often asking whether such tie-ups will lead to higher shipping rates for customers. 

Perhaps anticipating such scrutiny from Japanese regulators, Eizo Murakami, president of 

Kawasaki Kisen, acknowledged that the three-way tie-up would reduce competition. But he 

said consolidation elsewhere in the industry only made it more crucial. 

“This is a big decision, since it will create what will be the only container-shipping company 

in Japan,” he said. “But with the European industry consolidating and the business becoming 

more of an oligopoly, we need the scale that being a single company would provide.” 

The New York Times 

********** 

 في النصف االول من العام الحالي ”UASC“مليار دوالر ديون  4.1
حواذ شركة المالحة العربية المتحدة االلمانية التي وافقت على است ”Hapag Lloyd“كشفت  

“UASC”  بينما بلغت 2015مليون دوالر في العام  384.3أن هذه االخيرة سجلت خسائر صافية بلغت ،
مليار دوالر في النصف االول من العام  4.1بلغت  ”UASC“مليار دوالر. واضافت أن ديون  3.32ايراداتها 

والر. ويذكر أنه بموجب اتفاقية الدمج بين الشركتين ستصبح مليار د 1.9الحالي مقابل أصول ال تتجاوز 
“UASC” بالمئة من  28مالكة لـ“Hapag Lloyd” بالمئة الباقية. ويذكر  72التي ستصبح بدورها مالكة لـ

 .2015مليار دوالر في العام  13أن مجموع ايرادات الشركتين بلغ 
نصف االول من العام الحالي مقابل يورو في ال 142.1خسائر بلغت  ”Hapag Lloyd“وسجلت  

 .2015مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  157.2أرباح بلغت 
موافقة السلطات المعنية في االتحاد  ”UASC“و  ”Hapag Lloyd“وتنتظر اتفاقية الدمج بين  

 االوروبي والواليات المتحدة االميركية والصين لتصبح سارية المفعول.
وسيصبح  ”Hapag Lloyd“ن هذا الدمج ستظل حاملة السم على أن الشركة المنبثقة وتجدر االشارة ا 

بالمئة من السعة  7مليون حاوية نمطية أي ما نسبته  1.6أسطولها يضم سفنا تبلغ سعتها االجمالية حوالي 
 االجمالية لالسطول التجاري العالمي، ما يتيح لها احتالل المرتبة الخامسة في العالم.

********** 
 2016مليار دوالر قيمة صفقات االندماج واالستحواذ في الشرق االوسط في العام  26.6

المتخصصة في الدراسات البحثية، أن معدل النمو في قيمة  ”Merger Market“قالت مجموعة  
ة بالفترة بالمئة منذ بداية العام، مقارن 238.1صفقات االندماج واالستحواذ في منطقة الشرق االوسط زاد بنسبة 

 ذاتها من العام الماضي.
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صفقة بقيمة  55وأضافت الشركة في مذكرة بحثية حديثة أن حجم صفقات االندماج واالستحواذ بلغت  
  مليارات دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي. 7.9صفقة بقيمة  54ارنة مع مليار دوالر مق 26.6

والمعلوم أن عمليات االندماج واالستحواذ تتم في حاالت توسيع االستثمار أو لتجنب التعثر أو لتوحيد 
 الشركات والكيانات المماثلة.

ر نتيجة إبرام الصفقة األكبأن قيمة الصفقات ارتفعت بهذا الشكل الكبير  Merger Marketوأوضحت  
من نوعها في المنطقة لهذا العام والمسجلة لصالح بنك أبو ظبي الوطني الستحواذه على بنك الخليج االول في 

 مليار دوالر. 14.8االمارات والتي بلغت قيمتها 
********** 

 صادرات الصين تتراجع للشهر السابع على التوالي 
شهر السابع على التوالي، وأظهرت البيانات الرسمية انخفاضا جديدا في شهر واصلت صادرات الصين تراجعها لل

تشرين االول )أوكتوبر( الماضي. وأدى ضعف الطلب العالمي الى تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ظهور 
مصدرة لمؤشرات على االستقرار. وجاءت تلك النتائج المخالفة للتوقعات في وقت تعاني فيه كبرى الشركات ا

هامش الربح في ظل ارتفاع تكلفة األيدي العاملة واحتدام المنافسة مع شركات أخرى في جنوب شرق  ضعف
بالمئة، على أساس سنوي، كما تراجعت الواردات الصينية أيضا  7.3وتراجعت عمليات الشحن البحري  .آسيا
 بالمئة. 1.4

أن  ”Capital Economics“مالي في ( المحلل الJulian Pritchardوضح جوليان بريتشارد )أو  
 تلك النتائج ال تبشر بإمكانية تسريع النمو المحلي والعالمي بصورة أكبر.

********** 
 2016أفضل المطارات وأسوأها في العام 

 Chang“االميركية حول المطارات االكثر رفاهية في العام، أن مطار  ”CNN“كشف تقرير بثته قناة  
International Airport”  في سنغافورة احتل المرتبة االولى عالميا، إذ يوفر أقصى درجات الراحة خالل

"أفضل مطار للنوم" و "أفضل مطار للراحة" و "أفضل مطار إجماال"، في حين لقب مطار جده بـالسفر فلقب 
 ، في فئات النوم والراحة والتجربة االجمالية.2016"اسوأ مطار" للعام بـالسعودي 
 : ”CNN“قائمة بأفضل المطارات في العالم وفق التقرير الذي نشرته قناة وفي ما يلي  
1- “Chang International Airport” – .سنغابورة 
2- “Incheon International Airport”  كوريا الجنوبية. –في العاصمة سيول 
3- “Haneda International Airport”  اليابان. –طوكيو العاصمة في 
4- “Taiwan International Airport”  في العاصمةTaipei – .تايوان 
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5- “Munich International Airport”  المانيا. –في العاصمة ميونيخ لمقاطعة بافاريا 
6- “Kansai International Airport”  اليابان. –في جزيرة أوساكا االصطناعية 
7- “Vancouver International Airport”  كندا. –في جزيرة ريتشموند 
8- “Helsinki International Airport”  في مدينةVantaa – .فنلندا 
9- “Tallinn International Airport” – .أستونيا 

10- “Kloten International Airport”  ويسرا.س –زيوريخ العاصمة في 
 

 أما القائمة بأسوأ المطارات في العالم فتضم المطارات التالية:
 المملكة العربية السعودية. –مطار جده السعودي  -1
 جنوب السودان. –مطار جويا الدولي  -2
3- “Port Hartcourt International Airport”  في مدينةOmagwa .في نيجيريا 
 تان.أوزبكس –طشقند العاصمة مطار طشقند الدولي في  -4
5- “Santorini International Airport”  في بلدةKamari – .اليونان 
6- “Chania International Airport”  اليونان. –في جزيرة كريت 
7- “Heraklion International Airport”  اليونان. –في جزيرة كريت 
8-  “Simon Bolivar International Airport”  فنزويال. –في العاصمة كاراكاس 
9- “London Luton International Airport”  في مدينةLuton - .بريطانيا 

10- “Tribhuvan International Airport”  العاصمةفي Kathmandu – .نيبال 
********** 

 مليار دوالر خسائر "الربيع العربي" 614
ف اجات التي شهدتها عدة دول في الشرق األوسط خالل ما يعر الت األمم المتحدة أن حركة االحتجق 

. واستندت اللجنة 2011مليار دوالر منذ العام  614بـ"الـربيع العربي" كبدت المنطقة خسائر تجاوزت الـ
مو قبل الى توقعات الن ،االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا( التابعة لألمم المتحدة في تقديراتها هذه

سسة ؤ م التي تبعت "الربيع العربي" تقدمه صاديةموجة االنتفاضات في المنطقة. وهذا أول تقدير للخسائر االقت
 دولية كبرى.

وكانت االنتفاضات التي بدأت في تونس قد أطاحت بزعماء أربع دول وأدت الى حروب في ليبيا وسوريا  
 واليمن. وشملت التقديرات أيضا دوال لم تكن محور التحوالت السياسية، لكن امتد لها التأثير من خالل وصول 
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 النازحين والالجئين وفقدان التحويالت المالية وتراجع السياحة.

 ،وقالت "االسكوا" حول مستقبل سوريا التي تحولت فيها االحتجاجات الى حرب أهلية تسودها الفوضى 
وتورطت فيها دول أجنبية مختلفة، أن خسائر الناتج المحلي االجمالي ورأس المال في هذا البلد وصلت الى ما 

 .2011مليار دوالر منذ العام  259يعادل 
وأضاف التقرير أن الحكومات الجديدة في الدول التي شهدت انتقاال سياسيا لم تجر االصالحات  

 ".فيها اضطرابات االقتصادية الالزمة "مما أدى الى
********** 
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