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- with the same period Summary of Beirut Port statistics at October 2016 compared 

of 2015. 

6/9 

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

   لمصدرة.ا ارتفاع حركة البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض حركة البضائع اللبنانية -

  تحسن حركة الحاويات. -

  ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع اللبنانية. -

  مسافنة.التراجع متواصل بحركة الحاويات برسم ال -

  مجموع السيارات. انخفاض -

  ارتفاع الحركة لم ينعكس ايجابا على مجموع الواردات. -

L’Italie veut renforcer sa coopération avec le Liban en matière d’économie verte - 9/10 

 10/11 .2016سيارة جديدة بيعت في االشهر العشرة االولى من العام  31.122 -

 11 .2016مليار دوالر الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية حتى نهاية أيلول )سبتمبر(  199 -

- Summary of Lebanese International Trade exchange at October 2016 compared 

with the same period of 2015. 
11/15 

-  4 million at October 2016.3Lebanon trade deficit up to US$ 132  

مليون دوالر في االشهر العشرة االولى من العام  43132ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى  -

2016. 

 

  تحسن فاتورة االستيراد وتراجع فاتورة التصدير. -
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   الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان. -

  وأفريقيا الجنوبية باالستيراد من لبنان. -

  لبنان وحصة البلدان العشرة االولى المستوردة منه.ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى  -

  بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي. 73 -

  بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت. 47و  -

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

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

- xceed 7.5M this year.Beirut airport passengers to e 15/16 

 16/18  زخور يطالب الحكومة العتيدة بإعداد مشروع لتوسعة محطة الحاويات. -

  .2016ويؤكد ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت حتى تشرين االول )أوكتوبر(  -

  الك المحلي، والمصدرة مألى ببضائع لبنانية.ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االسته -

قفال المعابر البرية انعكس ايجابا على حركة التصدير بحرا. -   وا 

 18/19 تضبط عدة عمليات تهريب. ةالجمارك اللبناني -

Chehayeb signe avec Da Silva un accord sur la création d'un bureau régional de la -

FAO au Liban. 
19 

- Summary of containers handled at Beirut Port at October 2016 compared with the 

same period of 2015. 

20/22 

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

تحسن حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وحركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية  -
 .برسم المسافنة واستمرار انخفاض حركة الحاويات

 

  بالمئة. 25تراجع حصة حركة الحاويات برسم المسافنة الى  -

  عوامل خارجية انعكست سلبا على حركة المسافنة. -

 -anding in Lebanese crew members at foreign airline companies banned from l

occupied Palestine's airports. 
22 
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 22/23 حكيم يجول في مرفأ طرابلس ويبدي إعجابه برصيف الحاويات المستحدث فيه. -

 23 في مرفأ بيروت. ةغرفة المالحة تزور قيادة القوات البحرية اللبناني -

- Summary of Tripoli Port statistics at October 2016 compared with the same period 

of 2015. 

23/25 

  .2016مرفأ طرابلس يسجل حركة اجمالية جيدة في االشهر العشرة االولى من العام  -

زيادة كبيرة بمجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة بواسطة بواخر الرو/رو )عبارات( والمصدرة  -
 عليها.

 

  رتفاع الحركة ينسحب على مجموع الواردات المرفئية.ا -

  مرفأ طرابلس مركز لبواخر الرو/رو )العبارات(. -

Labor Minister reveals international community adamant about settling Syrian -

refugees in Lebanon. 
25 

 25/26 المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة يكرم أعضاءه المميزين. -

- Summary of Beirut Port statistics in October 2016  compared with September 2016. 26/28 

تفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في ار  -
 .2016تشرين االول )أوكتوبر( 

 

   تحسن حركة البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة. -

  ارتفاع مجموع الحاويات. -

  زيادة جيدة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية. -

  .2016استمرار تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة في تشرين االول  -

  تراجع طفيف بحركة السيارات. -

  انخفاض مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

$50 million private equity targets family businesses Fund not part of circular 331-  29 

 29/30 .الخارجلبنان و في محمد عيتاني يشارك في اجتماعات وورشات عمل -

 30 . 2016لبنانية حتى أيلول )سبتمبر( تراجع الصادرات الصناعية ال -
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- Summary of Lebanese International trade exchange in October 2016. 30/32 

- Lebanon trade deficit up to USD 1222 million in October 2016.  

  .2016مليون دوالر في تشرين االول  1222ارتفاع عجز الميزان التجاري الى  -

  ارتفاع فاتورة االستيراد وفاتورة التصدير. -

  الصين االولى بالتصدير الى لبنان وأفريقيا الجنوبية باالستيراد منه. -

  التصدير تمت عبر مرفأ بيروت. فاتورة بالمئة من 46بالمئة من فاتورة االستيراد و  68 -

 32/34 .2016غرفة المالحة: انخفاض عمليات القرصنة البحرية في االشهر التسعة االولى من العام  -

الجهود المشتركة الوطنية والدولية والعاملين في صناعة النقل البحري ساهمت في تراجع عمليات القرصنة  -
 البحرية.

 

 34/35 .2016تراجع ايرادات قناة السويس في االشهر العشرة االولى من العام  -

 35 .2016خرة أمت مرفأ طرطوس السوري حتى تشرين االول )أوكتوبر( با 391 -

 35 ناء جبل علي االماراتي.أكبر ناقلة للسيارات في مي -

New Hamad Port welcomes its first ship, the 14,000-TEU MSC Esthi-  36 

 36 .2016ارتفاع االحتياطي النقدي االجنبي في مصر في تشرين الثاني )نوفمبر(  -

 36 مليون حاوية نمطية سنويا. 6.5الجزائر تبني محطة حاويات جديدة بقدرة استيعابية  -

 37 .2016حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني حتى تشرين االول )أوكتوبر(  ارتفاع -

 37 سفن تعيد شركة "المصرية للمالحة" الى العمل. 4 -

 38 مليون دوالر قيمة بضائع التهريب في العالم سنويا. 460 -

Taiwan bails out struggling Evergreen and Yang Ming Transport lines-  38 
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 39 بين االدرياتيك والمتوسط. ”CMA CGM”لـخط مالحي جديد  -

 39 سفن تجارية إليران. 10هيونداي تبني  -

MSC and HMM in pole for Hanjin’s Long Beach terminal stake-  39 

 39/40 تركيا والصين بالعملتين الوطنيتين.التبادل التجاري بين  -

 40 .2015/2016مليار دوالر خالل السنة المالية  1.9ايرادات قناة بنما  -

- Global trade under pressure 40/41 

 41 .2016حاويات في العام مرفأ شنغهاي سيحافظ على المرتبة االولى بحركة ال -

 42 .2016( في تشرين الثاني )نوفمبر( idle vesselsرقم قياسي لسعة البواخر العاطلة عن العمل ) -

Hamburg Sud sale was not “absolutely essential”-  42/43 

 43 .2016ارتفاع عجز الميزان التجاري االميركي في تشرين االول )أوكتوبر(  -

 
 
 

على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية  نشرات االلكترونية وأخبار الغرفةاالطالع على كافة الباإلمكان 
 www.icnbeirut.com للمالحة في بيروت 
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Summary of Beirut Port Statistics at October 2016  

compared with the same period of 2015 
Subjects 1st 10 months  

2016 

1st 10 months 

2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,712 1,477 +235 +16 % 

Total Tonnage handled (tons)  7,373 million 6,803 million +570 thousand +8 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

6,513 million 5,897 million +616 thousand +10 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

860 906 -46 -5 % 

Total Containers handled (TEU) 954,619 949,423 +5,196 +1 % 

Total containers imported (TEU) 469,657 469,677 -20 -1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

336,080 314,532 +21,548 +7 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

13,971 13,483 +488 +4 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

119,606 141,662 -22,056 -16 % 

Total containers exported  (TEU)  468,301 466,113 +2,188 +1 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

77,337 76,223 +1,114 +1 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

272,241 245,056 +27,185 +11 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

118,723 144,834 -26,111 -18 % 

Total containers transshipment (TEU) 238,329 286,496 -48,167 -17 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

16,661 13,633 +3,028 +22 % 

Total cars handled (cars) 88,492 88,555 -63  -1 % 

Total imported cars (cars) 77,454 76,193 +1,261 +2 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 11,038 12,362 -1,324 -11 % 

Total port revenues (USD) (million)  199,111 199,343 -232 thousand -1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

4,458 4,321 +137  thousand +3 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

203,569 203,664 -95 thousand -1 % 

**********   
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على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في ايجابا نعكس لم يحركة مرفأ بيروت االجمالية ارتفاع 
 2016االولى من العام العشرة االشهر 

العام  نأفادت االحصاءات، أن مرفأ بيروت سجل ارتفاعا بحركته االجمالية في االشهر العشرة االولى م
الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في االشهر ذاتها من العام الماضي، لكن هذا االرتفاع لم ينعكس ايجابا على 

 مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.

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

 التالية:
 بالمئة. 16باخرة ونسبته  235باخرة، أي بارتفاع قدره  1.477باخرة مقابل  1.712: بلغ مجموع البواخر

ألف  570ماليين طن، أي بنمو قدره  6.803ماليين طن مقابل  7.373بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 
 بالمئة. 8ونسبته  طن

 ماليين طن كاآلتي: 7.373وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
ماليين طن، أي  5.897ماليين طن مقابل  6.513: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 10ألف طن ونسبته  616بارتفاع قدره 
ألف طن  46ألف طن، أي بانخفاض قدره  906ألف طن مقابل  860: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 5ونسبته 
 2016االولى من العام العشرة ارتفاع حركة الحاويات في االشهر 

كما أفادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر العشرة االولى من         
 954.619نت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها العام الحالي، جاءت أكبر مما كا

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها  5.196حاوية، أي بزيادة قدرها  949.423حاوية نمطية مقابل 
 ، كاآلتي:2016حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من العام  954.619وتوزع هذا المجموع البالغ  

 20حاوية، أي بانخفاض قدره  469.677حاوية نمطية مقابل  469.657: بلغ عددها توردةالحاويات المس
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع قدره  466.113حاوية نمطية مقابل  468.301: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 1حاوية ونسبته  2.188

حاوية، أي  13.633حاوية نمطية مقابل  16.661: بلغ عددها لى متن السفنالحاويات المعاد تستيفها ع
 بالمئة. 22حاوية نمطية ونسبته  3.028بزيادة  قدرها 
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 ؟ 2016االولى من العام العشرة توردة في االشهر كيف توزعت حركة الحاويات المس
 469.657وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي:
حاوية نمطية مقابل  336.080: سجلت ارتفاعا فبلغ مجموعها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 7حاوية نمطية ونسبته  21.548حاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتحسن قدره  314.532
 بالمئة.

حاوية  488حاوية، أي بارتفاع قدره  13.483حاوية نمطية مقابل  13.971: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 4نمطية ونسبته 

حاوية، أي بانخفاض  141.662حاوية نمطية مقابل  06119.6: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  22.056قدره 

 ؟2016االولى من العام العشرة وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر 
لغة الحالي والباوتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر العشرة االولى من العام  

 حاوية نمطية كاآلتي: 468.301
حاوية، أي بزيادة  76.223حاوية نمطية مقابل  77.337: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها  1.114قدرها 
 272.241 : بلغتالمحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك 

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  27.185حاوية، أي بارتفاع قدره  245.056حاوية نمطية مقابل 
حاوية، أي  144.834حاوية نمطية مقابل  118.723: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  26.111بانخفاض قدره 

 االولى من العام الحالي العشرةالحاويات برسم المسافنة في االشهر  انخفاض حركة
حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من  238.329وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  

حاوية نمطية  48.167حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  286.496العام الحالي، مقابل 
 بالمئة. 17 ونسبتها

 2016االولى من العام العشرة حركة السيارات في االشهر انخفاض طفيف ب
بينما سجل مرفأ بيروت انخفاضا صغيرا بحركة السيارات التي تعامل معها في االشهر العشرة االولى من  

ضي، أي بتراجع سيارة للفترة ذاتها من العام الما 88.555سيارة مقابل  88.492العام الحالي، فبلغ مجموعها 
 بالمئة. 1سيارة ونسبته  63طفيف قدره 
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 سيارة كاآلتي: 88.492وتوزع هذا المجموع البالغ  
سيارة  1.261سيارة، أي بزيادة قدرها  76.193ابل سيارة مق 77.454: بلغ مجموعها السيارات المستوردة

 بالمئة. 2ونسبتها 
سيارة  1.324سيارة، أي بانخفاض قدره  12.362سيارة مقابل  11.038: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 11ونسبته حوالي 
 سة الميناءنعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئالم يارتفاع الحركة االجمالية 

وأظهرت االحصاءات بأن ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في االشهر العشرة االولى من العام  
مليون دوالر  203.569الحالي، لم ينعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ 

 1ألف دوالر ونسبته  95أي بانخفاض قدره  مليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، 203.664مقابل 
 بالمئة.

 ، كاآلتي:2016مليون دوالر في االشهر العشرة االولى من العام  203.569وتوزع هذا المجموع البالغ   
مليون دوالر أي بانخفاض قدره  199.343مليون دوالر مقابل  199.111: بلغ الواردات المرفئيةمجموع 
 المئة.ب 1ألف دوالر ونسبته  232

 137ماليين دوالر، أي بتحسن قدره  4.321ماليين دوالر مقابل  4.458: بلغ واردات رئاسة الميناءمجموع 
 بالمئة. 3ألف دوالر ونسبته 

 ********** 
L’Italie veut renforcer sa coopération avec le Liban en matière d’économie verte 

L’ambassadeur italien au Liban, Massimo Marotti (à gauche), a présenté les différentes pistes 

pour développer les investissements entre les deux pays. Photo P.H.B. 

La représentante du ministère italien de l'Environnement, Gabriella Rossi Crespi, a affirmé lors 

d'un séminaire organisé hier à l'ambassade italienne que le gouvernement italien souhaitait 

renforcer son soutien aux initiatives libanaises pour le développement de l'économie verte, 

notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. 

« L'objectif du gouvernement italien est d'aider le Liban à réduire ses émissions (de gaz à effet 

de serre) en articulant ce soutien autour d'un tronc commun et en permettant aux entreprises 

italiennes qui le souhaitent de participer aux éventuels appels d'offres lancés par le 

gouvernement libanais », a résumé Mme Rossi Crespi pour L'Orient-Le Jour. Pour rappel, le 

Liban et l'Italie ont signé en 2016 l'accord de Paris sur le climat adopté fin 2015 à l'issue de la 

Conférence de Paris sur le climat (COP21). « Ce séminaire propose de nouvelles pistes pour 

développer les investissements entre les deux pays », a ajouté de son côté l'ambassadeur italien 

au Liban, Massimo Marotti, dans son discours inaugural prononcé devant une centaine 

d'entrepreneurs locaux en affaires avec des sociétés italiennes. 

Zones industrielles 

Parmi les opportunités présentées par les participants figure entre autres le renforcement de la 

coopération entre l'Italie et le Centre libanais pour la conservation de l'énergie (LCEC, rattaché  
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au ministère libanais de l'Énergie et de l'Eau), qui vise à améliorer l'efficacité énergétique et à 

augmenter la part des énergies renouvelables au Liban à 12 % d'ici à 2020. À cet horizon, « les 

marchés de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables devraient peser 

respectivement 1,3 et 2 milliards de dollars », a estimé Rani el-Achkar du LCEC. 

Autre projet mis en avant : la création par le ministère libanais de l'Industrie de trois parcs 

industriels dans les régions de Baalbeck, Zahlé et du Chouf, en partenariat avec l'Organisation 

des Nations unies pour le développement industriel et le gouvernement italien. Pour rappel, le 

gouvernement italien a déjà débloqué une ligne de crédit de 7 millions d'euros (7,6 millions de 

dollars) pour permettre au Liban de financer une partie des 85 millions de dollars nécessaires 

pour réaliser les travaux d'infrastructure de ces zones qui doivent privilégier l'utilisation des 

énergies alternatives. Lancée il y a près d'un an, l'étude préalable à la construction de ces zones 

sera achevée d'ici à début 2017. 

Le développement d'une usine de briquettes de chauffage dans le Chouf, ainsi qu'un projet de 

préservation de sites archéologiques à Kharayeb, dans les environs de Tyr, deux initiatives qui 

s'inscrivent dans le cadre de programmes plus vastes d'aménagement du territoire soutenus par 

le gouvernement italien, ont également été présentés au courant du séminaire. 

L’Orient Le Jour 

********** 

 2016االشهر العشرة االولى من العام لبنان خالل سيارة جديدة مباعة في  31.122
أفاد البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة المباعة في لبنان، أن عدد السيارات السياحية  

سيارة في الشهر  3.641سيارة مقابل  2.562والتجارية الجديدة المباعة في تشرين االول من العام الحالي بلغ 
 بالمئة. 29.63سيارة سياحية وتجارية ونسبته  1.079نفسه من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 

 31.122وبلغ المجموع العام للسيارات الجديدة المباعة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي  
 5.15سيارة ونسبته  1.689اض قدره سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخف 32.811سيارة مقابل 

 بالمئة.
سيارة مقابل  11.578ويعود هذا االنخفاض الى تراجع عدد السيارات اليابانية الجديدة المباعة الى  

 8.66سيارة ونسبته  1.098سيارة لالشهر العشرة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  12.676
 522سيارة، أي بتراجع قدره  11.343سيارة مقابل  10.821ورية الى بالمئة. كما انخفض عدد السيارات الك

سيارة، أي  6.667سيارة مقابل  6.377بالمئة. وتراجع عدد السيارات االوروبية الى  4.60سيارة ونسبته 
 223سيارة مقابل  214بالمئة. وانخفض عدد السيارات الصينية الى  4.35سيارة ونسبته  290بانخفاض قدره 

بالمئة. وحققت السيارات االميركية استثناءا بارتفاع عددها الى  4.04سيارات ونسبته  9أي بتراجع قدره  سيارة،
 بالمئة. 12.09سيارة ونسبته  230سيارة، أي بزيادة قدرها  1.902سيارة مقابل  2.132
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“KIA” الكورية الجنوبية ما تزال االكثر مبيعا في لبنان 
الكورية الجنوبية ما تزال االكثر  ”KIA“وأظهر بيان جمعية مستوردي السيارات الجديدة، أن سيارة  

جموع السيارات بالمئة من م 19.76سيارة جديدة، أي ما نسبته  6.151مبيعا في لبنان حيث بلغ عددها 
 ”Hyundai“الجديدة المباعة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي. تبعتها في المرتبة الثانية سيارة 

اليابانية في  ”Toyota“بالمئة. وجاءت سيارة  14.84سيارة أي ما نسبته  4.619الكورية الجنوبية أيضا بـ
اليابانية أيضا في المرتبة  ”Nissan“بالمئة. وحلت سيارة  13.49سيارة أي ما نسبته  4.199المرتبة الثالثة بـ

الفرنسية  ”Renault“بالمئة. وكانت المرتبة الخامسة لسيارة  9.57سيارة أي ما نسبته  2.977الرابعة بـ
بالمئة،  4.36سيارة أي ما نسبته  1.358اليابانية بـ ”Suzuki”بالمئة، فـ 4.86سيارة أي ما نسبته  1.513بـ
 1.261اليابانية بـ ”Mitsubishi”بالمئة، فـ 4.36سيارة أي ما نسبته  1.358االميركية بـ ”Chevrolet”فـ

 سيارة. 642االلمانية ايضا بـ ”BMW”سيارة، و 902االلمانية بـ ”Mercedes”سيارة، فـ
********** 

 0162مليار دوالر الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية حتى نهاية أيلول )سبتمبر(  199
سجلت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، زيادة عما كانت  

مليار دوالر أي  182.2مليار دوالر مقابل  199عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغت ما مجموعه نحو 
بالمئة. وتعتبر هذه الزيادة جيدة قياسا الى الظروف التشغيلية والظروف  9.2مليار دوالر ونسبته نحو  16.8بارتفاع قدره 

 السياسية واالمنية التي تحيط بالمنطقة وتصيب لبنان.
********** 

Summary of Lebanese International trade exchange at October 2016 
  compared with the same period of 2015 

Subjects 1st  10 months  2016 
(USD) (million) 

1st 10 months 2015 
(USD) (million) 

+ / - (USD) 
(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  15719 14689 +1030 +7 % 

Total  exports (million)  2485 2494 -9 -1 % 

Trade deficit (million)  13234 12195 +1039 +9 % 

********** 
Lebanon trade deficit up to USD 13234 million at October 2016 

 2016االولى من العام العشرة مليون دوالر في االشهر  13234ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  2485مليون دوالر وانخفاض فاتورة التصدير الى  15719ارتفاع فاتورة االستيراد الى و 
العشرة االولى من العام الحالي، جاءت أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد في االشهر  

أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت فاتورة التصدير، وقد انسحب ارتفاع فاتورة االستيراد 
 على عجز الميزان التجاري.
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 ارتفاع فاتورة االستيراد وانخفاض فاتورة التصدير
االولى  من العام الحالي، مقابل العشرة مليون دوالر في االشهر  15719فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 7ونسبته مليون دوالر  1030قدره بارتفاع مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  14689
 بالمئة.

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  2494مليون دوالر مقابل  2485تراجعت فاتورة التصدير الى بينما 
  بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  9

 االرتفاع ينسحب على عجز الميزان التجاري
 12195قابل م   مليون دوالر 13234 فبلغعجز الميزان التجاري نمو فاتورة االستيراد الى ارتفاع وأدى 

   بالمئة. 9 امليون دوالر ونسبته 1039 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي 

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

مليون دوالر للفترة نفسها  1769مليون دوالر مقابل  1773سلعا بـ االولى من العام الحالي، بتصديرهاالعشرة   
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  4قدره بارتفاع من العام الماضي، أي 

 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  1088مليون دوالر مقابل  1163وظلت ايطاليا في المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 . بالمئة 7 امليون دوالر ونسبته 75

مليون دوالر،  843مليون دوالر مقابل  1009بتصديرها بـالثالثة المرتبة الواليات المتحدة االميركية ب واحتفظت -
 بالمئة.  20مليون دوالر ونسبته  166بارتفاع قدره أي 

 28مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  993مليون دوالر مقابل  965ـالمرتبة الرابعة بكما بقيت المانيا في  -
 بالمئة. 3ون دوالر ونسبته ملي

بارتفاع مليون دوالر، أي  650مليون دوالر مقابل   853المرتبة الخامسة بتصديرها سلعا بـوجاءت اليونان في  -
 بالمئة.                 31مليون دوالر ونسبته  203قدره 

قدره بانخفاض والر، أي مليون د 731مليون دوالر مقابل   645واحتفظ االتحاد الروسي بالمرتبة السادسة بـ -
 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  86

 االولى باالستيراد من لبنان تحافظ على وافريقيا الجنوبية 
احتلت افريقيا االولى من العام الحالي، فقد العشرة أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر 

مليون دوالر للفترة نفسها من  169مليون دوالر مقابل  574بـلبنانية المرتبة االولى باستيرادها سلعا الجنوبية 
 بالمئة. 240مليون دوالر ونسبتها  405قدرها كبيرة العام الماضي، أي بزيادة 
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بانخفاض مليون دوالر، أي  301مليون دوالر مقابل   226ها في المرتبة الثانية بـوراوحت السعودية مكان -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته  75 قدره 

مليون دوالر، أي  264مليون دوالر مقابل  202حافظت االمارات العربية المتحدة على المرتبة الثالثة بـكما  -
 ة.بالمئ 23مليون دوالر ونسبته  62بانخفاض قدره 

مليون  31مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  177مليون دوالر مقابل  146المرتبة الرابعة بـواحتفظت سوريا ب -
 بالمئة. 18دوالر ونسبته 

مليون  51مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  188مليون دوالر مقابل   137وظل العراق في المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 27دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي  94مليون دوالر مقابل   84المرتبة السادسة باستيراده سلعا لبنانية بـبدن االر احتفظ و  -
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  10بانخفاض قدره 

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

 15719بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  56مليون دوالر، أي ما نسبته  8789
ي ضمليون دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الما

بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  57مليون دوالر أي ما نسبته  8336
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  453قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  14689

 2016م العشرة االولى من العاحصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر ارتفاع و 
االولى من العام العشرة بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر بينما  

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  65مليون دوالر، أي ما نسبته  1606الحالي 
ى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من كانت حصة البلدان العشرة االولفي حين مليون دوالر.  2485

 2494بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  59مليون دوالر أي ما نسبته  1459العام الماضي 
 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  147قدره بارتفاع مليون دوالر، أي 

 2016االولى من العام شرة العبالمئة 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  

العشرة مليون دوالر خالل االشهر  11479التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
 مليون 15719بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  73بته االولى من العام الحالي، أي ما نس

 مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  10446دوالر. بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
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مليون دوالر، أي  14689بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71الماضي، أي ما نسبته 
 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  1033قدره بارتفاع 

بالمئة من القيمة  20نسبته مليون دوالر أي ما  3071ي الدولي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق الحرير  -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  19مليون دوالر أي ما نسبته  2855االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  216قدره بارتفاع االستيراد، أي 

مليون  832بالمئة، مقابل  5بته مليون دوالر أي ما نس 826ـوراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة ب -
 بالمئة.        1مليون دوالر ونسبته  6قدره بالمئة، أي بانخفاض  6أي ما نسبته دوالر 

 االولى من العام الحاليالعشرة بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر  47
لى صعيد التصدير من لبنان، حيث بلغت كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى ع

بالمئة  47االولى من العام الحالي، أي ما نسبته العشرة مليون دوالر في االشهر  1162فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من  2485من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة من  51مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  1269 لبنان عبر مرفأ بيروت
مليون دوالر  107مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  2494القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة. 8ونسبته 

بالمئة،  40مليون دوالر أي ما نسبته  993ير بلغت وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصد -
 بالمئة. 44مليون دوالر ونسبته  303بالمئة، أي بارتفاع قدره  28مليون دوالر أي ما نسبته  690مقابل 

بالمئة،  7مليون دوالر أي ما نسبته  176لغت واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان ب -
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  46بالمئة أي بتراجع قدره  9ن دوالر أي ما نسبته مليو 222مقابل 

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

+/- % +/- million 
USD 

1st 10 months  2015  
(million) (USD) 

1st 10 months  2016 
(million) (USD) 

Country 

 

+1  % +4 1769 1773 1- CHINA  
+7 % +75 1088 1163 2- ITALY 
+20  % +166 843 1009 3- USA 
-3 % -28 993 965 4- GERMANY 
+31 % +203 650 853 5- GREECE 
-12 % -86 731 645 6- RUSSIAN FEDERATION 
+64 % +249 389 638 7- Egypt  
+268% +445 166 611 8- Holland 
-34 % -308 895 587     9- France 
+2495 % +524 21 545 10- Kuwait 
+16  % +1244 7545 8789 Total (USD) (million) 
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Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 10 months of 2016  
+/- % +/- million USD 1st 10 months  2015  

(million) (USD) 
1st 10 months  2016 
(million) (USD) 

Country 

+240 % +405 169 574 1- SOUTH AFRICA 

-25 % -75 301 226 2- SAUDI ARABIA 

-23 % -62 264 202 3- UAE 

-18 % -31 177 146 4- SYRIA 

-27 % -51 188 137 5- IRAQ 

-11 % -10 94 84 6- JORDAN 

- 6 % -4 68 64 7- QATAR 

+11 % +6 55 61 8- Kuwait 

- - 58 58 9- SWITZERLAND 

-14 % -9 63 54 10- TURKEY 

+12  % +169 1437 1606 Total (USD) (million) 

********** 
Beirut airport passengers to exceed 7.5M this year 

The number of passengers at Beirut’s Rafik Hariri International Airport is expected to exceed 

7.5 million by the end of 2016, compared to only 7.25 million last year, the Civil Aviation 

Authority said Monday. 

“The number of passengers exceeded 7 million one month before the end of this year as it 

reached 7,010,837 during the first 11 months of 2016,” according to a statement issued by the 

authority. “This number will surpass 7.5 million by the end of this month,” the statement added. 

The statement said that the expected increase is due to the Christmas and New Year’s holidays 

during this month. It noted that the first few days of December registered 160,538 passengers. 

Less than a week ago Pierre Ashkar, president of the Syndicate of Hotels Owners, said that 

when President Michel Aoun was elected at the end of October 2016, Lebanon saw a small 

increase in the number of tourists. 

In fact, statistics by the Civil Aviation Authority show that the number of passengers at RHIA 

during November 2016 increased by 11 percent compared to the same month last year. 

“The number of passengers at Beirut airport increased from 501,209 in November 2015 to 

555,931 in the same month this year,” the statement said. 

It noted that the number of arrivals increased by 18.36 percent to 270,713 while the number of 

departures went up by 6.4 percent to 284,845 and the number of transit passengers reached 373 

in November 2016. 

Commercial flights numbered 5,080, equivalent to an increase by 3.15 percent. “The number 

of commercial flights arriving to Lebanon increased by 2.93 percent to 2,529 in November 

2016 while the number of departing flights went up by 3.05 percent to 2,531 for the same 

month,” said the statement. “Also, the number of transit flights increased by 66.67 percent to 

reach 20.” 

The Civil Aviation Authority said that the number of private jets trips from and to Lebanon in 

November 2016 reached 405, equivalent to a drop by 7.74 percent from the same period last 

year. 
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The statement added that goods transported by air through the airport in November 2016 

increased slightly by 0.23 percent to 7,010 tons including 4499.7 of imported goods (an 

increase of 7.93 percent) and 2,510 tons of exported goods (a drop of 11.14 percent). 

The statement said that the number of passengers at RHIA exceeded for the second consecutive 

year the maximum capacity of the airport, which stands at 6 million passengers. 

The chairman of Middle East Airlines, the national carrier, Mohamad al-Hout, has on many 

occasions called to expand the airport’s terminal and build new runways, noting that the airport 

has reached its full capacity. 

The Daily Star     ********** 

 زخور يطالب الحكومة العتيدة بإعداد مشروع لتوسعة محطة الحاويات 
 شرين االولمرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا في الحاويات المعّدة لالستهالك المحلي حتى ت

 ألفونس ديب
افظ مرفأ بيروت على حركته االيجابية حتى تشرين االول من العام الجاري متجاوزا كل االزمات الداخلية ح

  .ي انعكست تراجعا كبيرا في أعمال مختلف القطاعات االقتصادية اللبنانية ونتائجهاوالت
بيروت ايلي زخور عن تفاؤله بتحسن االوضاع االقتصادية في  –وأبدى رئيس غرفة المالحة الدولية 

هورية ًا للجمالبلد ونمو حركة التبادل مع الخارج ال سيما تقدم العملية الدستورية مع انتخاب العماد عون رئيس
 االجواء باتت مؤاتية لالنطالق بمشاريع كبرى على»وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، معتبرا ان 

مستوى البنية التحتية ومن الضروري ان يتم لحظ مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمواكبة تطور 
را مع اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وازدهار الحركة االقتصادية الداخلية المرشحة لالزدياد كثي

الحركة السياحية، وكذلك التحضر لعملية اعادة اعمار سوريا التي تتطلب زيادة حجم القدرة االستيعابية للمرفأ 
 «.بما يتناسب مع حجم االعمال الهائلة المتوقعة

 ار تفوقه وتنافسيته بين مرافئ المنطقة خصوصاوطالب الحكومة باتخاذ مبادرة لتوسيع المرفأ، الستمر 
كما ان مرفأي االسكندرون ومرسين سيكونان من »مرفأي طرطوس والالذقية، الجارية في مع االعمال التطويرية 

  «.ابرز المنافسين المحتملين لمرفأ بيروت في عملية اعمار سوريا
 امـــــــــــــــــاالرق

رفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في تشرين االول وأظهرت االرقام الصادرة عن الم
، كما ارتفع 2015باخرة في تشرين االول  150باخرة مقارنة مع  160في المئة الى  6،7الماضي بنسبة 

 .2015آالف طن في تشرين االول  706الف طن مقابل  742في المئة الى  5،2الشحن العام بنسبة 
 9في المئة في تشرين االول الى  12،3بة سعددها بن مستوردة عبر المرفأ، فقد انخفضالوبالنسبة للسيارات 

يسجل  سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي، وفي حين لم 744آالف و 10سيارة مقابل  427آالف و
 .سائحا 1233مرور  2015خالل تشرين االول الماضي، فيما سجل تشرين االول سائح المرفأ اي 
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في المئة الى  3،2أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل ارتفاعا في تشرين االول الماضي نسبته 
، في حين انخفضت 2015تشرين االول حاوية سجلها المرفأ في  577الفا و 90حاوية مقابل  447الفا و 93

مليونا  21،8مليون دوالر، مقابل نحو  18.7 في المئة الى نحو 14،4عائدات المرفأ خالل هذا الشهر بنسبة 
 .2015في تشرين االول 

وحتى تشرين االول من العام الجاري، أظهرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ 
، كما 2015باخرة حتى تشرين االول من العام  477باخرة مقابل الف و 712الى الف وفي المئة  16ة سببن

 .الف طن 802ماليين و 6الف طن مقابل  343ماليين و 7في المئة الى  8ارتفع الشحن العام بنسبة 
في  1بنسبة تقل عن  2016وبالنسبة لعدد السيارات، فانخفض عددها حتى تشرين االول من العام 

، كما انخفض 2015سيارة حتى تشرين االول من العام  555الفا و 88سيارة مقابل  492الفا و 88ى المئة ال
آالف  6مقابل  سائحا  324في المئة الى الفين و 63بنسبة  2016حتى تشرين االول من العام السواح عدد 

 .2015سجلها المرفأ في الفترة نفسها من العام سائحا  266و
، مقابل نمطية حاوية 619الفا و 954في المئة الى  0،55عددها في بنسبة  أما الحاويات، فارتفع

، فيما اخفضت عائدات المرفأ خالل هذه الفترة من العام 2015حاوية حتى تشرين االول  423الفا و 949
 .مليون دوالر  199 في المئة الى نحو  0،12بنسبة بسيطة بلغت  2016

 مرفأ بيروت جيدة جدا : نتائجورـــــــــــــــــــــــزخ
الى ذلك اعتبر زخور ان النتائج التي حققها مرفأ بيروت ايجابية جدًا، وهذا يؤكد ان المرفأ ال يزال يلعب 

 في المئة من هذه التجارة،  75دورا مركزيا في حركة التجارة الخارجية اللبنانية، حيث يستحوذ على ما نسبته 
في المئة  7بنسبة  2016ستهالك المحلي حتى تشرين االول من العام ولفت الى ان ارتفاع الحاويات برسم اال

حاوية، وهذا ما ادى الى التعويض عن التراجع في حركة  199الفا و 313حاوية مقابل  427الفا و 334الى 
الفا  292حاوية مقابل  156الفا و 245في المئة الى  16المسافنة التي انخفضت خالل هذه الفترة بنسبة 

 .2015اوية حتى تشرين االول ح 249و
في المئة  0،5قليال بنسبة ارتفعت وبالنسبة لحركة الحاويات المصدرة والمألة بالبضائع اللبنانية، فقد 

 .حاوية 151الفا و 76مقابل  نمطية حاوية 533الفا و 76الى 
 إقفال المعابر البرية انعكس ايجابا على حركة التصدير بحرا

ويات المألى بالبضائع اللبنانية الى اعتماد النقل البحري بدال من البري بعد وعزا ارتفاع تصدير الحا
حرا بمشيرا الى ان معدل تصدير الحاويات المألى  عبر االراضي السورية الى العمق العربي وتركيا، اقفال المعابر

 .اوية شهرياآالف ح 4آالف حاوية شهريا فيما كان قبل االقفال ال يتجاوز الـ 8ارتفع الى أكثر من 
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 مطلوب إعداد مشروع جديد لتوسيع المرفأ

وعبر زخور عن تفاؤله بتحسن االوضاع االقتصادية في البلد ونمو حركة التبادل مع الخارج ال سيما 
م العملية الدستورية مع انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، تقد

االجواء باتت مؤاتية لالنطالق بمشاريع كبرى على مستوى البنية التحتية ومن الضروري ان يتم لحظ »معتبرا ان 
ركة االقتصادية الداخلية المرشحة لالزدياد مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمواكبة تطور الح

كثيرا مع اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وازدهار الحركة السياحية، وكذلك التحضر لعملية 
اعادة اعمار سوريا التي تتطلب زيادة حجم القدرة االستيعابية للمرفأ بما يتناسب مع حجم االعمال الهائلة 

 «.المتوقعة
 وقه وتنافسيته بين مرافئ المنطقةفزخور الحكومة باتخاذ مبادرة لتوسيع المرفأ، الستمرار ت وطالب

خصوصا مع االعمال التطويرية التي يشهداها مرفأي طرطوس والالذقية، كما ان مرفأي االسكندرون ومرسين 
 .سيكونان من المنافسين المحتملين لمرفأ بيروت في عملية اعمار سوريا

 المستقبل
********** 

 الجمارك اللبنانية تضبط عدة عمليات تهريب
أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنه أثناء قيام مراقب تابع لدوائر المعاينة في مرفأ بيروت مع عناصر العنبر  

)المخصص لبضائع التصدير( بالكشف على أحد المستوعبات المحمل بأكياس من الزهورات، عثر على  6رقم 
الكيف في بعضها، فتم حجز البضاعة، وأوقف المخلص الجمركي وسائق الشاحنة من قبل  كمية من حشيشة

عناصر مفرزة مكافحة المخدرات. وأوضحت الوزارة أنه بنتيجة التحقيقات األولية، قام رئيس مفرزة مكافحة 
المخدرات، المخدرات ومكافحة تبييض االموال العقيد نزار جردي على رأس دورية من عناصر مفرزة مكافحة 

بالتوجه الى محلة دوحة عرمون حيث تمت عملية مداهمة مستودع يخص المدعو أ.س. وهو صاحب كمية 
الحشيش المصدرة الى مصر، فأوقف عدد من االشخاص المتورطين، وبالتحقيق معهم تبين أن البضاعة حملت 

ية الى مكتب الشركة المصدرة في إحدى المناطق البقاعية من قبل شخص يدعى أ.م.ب. في التزامن توجهت دور 
الكائنة في منطقة البربير وتم توقيف صاحبها والتحقيق جار معه وفق األصول. وأعلنت وزارة المالية أنه بناء 

أشخاص والبحث جار لتوقيف باقي المتورطين. وبلغ وزن كمية  4إلشارة المحامي العام التمييزي، تم توقيف 
 كلغ. 400الحشيشة المضبوطة 
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 حبة كبتاغون مرسلة عبر البريد السريع 7760وضبط 

من جهة ثانية، أعلنت الوزارة أيضا أنه أثناء الكشف الحسي على بضاعة مرسلة عبر البريد السريع  
(، وهي عبارة عن ألبسة لالطفال بداخلها علبتي حلويات )ملبن( عثر على مخبأين Liban Postلشركة )

حبة من المواد المخدرة )الكابتاغون(. وقد ضبطت الموجودات التي تبين أن أحد  7760بداخلهما  يحويان على 
و االن متوار عن ( إلرسالها الى السعودية، وهLiban Postاالشخاص السوريين قد أودعها في أحد مكاتب )

 االنظار، وتجري االجراءات الالزمة في مالحقته من قبل المختصين وفقا لالصول القانونية.
 غالونا معبأة بمواد مصنعة للمخدرات في مرفأ طرابلس 96وضبط 

غالونا معبأة بمواد تدخل في صناعة  96كما أعلنت وزارة المالية في بيان "أن جمارك طرابلس ضبطت  
ومخبأة في مخبأين سريين ضمن صندوقي شاحنتين قادمتين بحرا من تركيا عبر مرفأ طرابلس. وتبين المخدرات 

 أن أصحاب الشاحنتين هما لبنانيان وتم توقيفهما ومصادرة المضبوطات وأحيلوا الى األجهزة القضائية المختصة".
********** 

Chehayeb signe avec Da Silva un accord sur la création d'un bureau régional de la 

FAO au Liban 
Le ministre sortant de l'Agriculture, Akram Chehayeb, a signé mardi, avec le directeur général 

de la FAO, José Graziano da Silva, un accord sur la création d'un bureau sous-régional de la 

FAO pour les pays du Levant au Liban. 

Une cérémonie a eu lieu au Grand Sérail à cette occasion, en présence d'un parterre de 

personnalités politiques diplomatiques et militaires. 

Durant la cérémonie, le ministre a indiqué que le Liban faisait désormais face à des défis 

énormes, pourtant l'agriculture demeurait la "colonne vértébrale" de l'économie du pays. 

"Ce n'est pas la première ni la dernière coopération entre le Liban et l'organisation à cet égard, 

nous remercions donc la FAO pour tous les efforts faits en coopération avec le ministère de 

l'Agriculture" a conclu M. Chehayeb. 

National News Agency 

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

Subject 1st 10 months 
2016 (TEU) 

1st 10 months  
2015 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Containers imported full for local 
markets 

336,080 314,532 +21,548 +7 % 

Containers imported empty 13,971 13,483 +488 +4  % 

Containers exported full with 
Lebanese cargoes 

77,337 76,223 +1,114 +1 % 

Containers re-exported empty  272,241 245,056 +27,185 +11 % 

Total transshipment containers 
(full & empty) 

238,329 286,496 -48,167  -17 % 

Total containers restowed on 
board vessels 

16,661 13,633 +3,028 +22 % 

Total containers handled (TEU) 954,619 949,423 +5,196 +1 % 

********** 
 2016من العام  ىاألولاالشهر العشرة حركة الحاويات في مرفأ بيروت في ارتفاع 

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

الشهر العشرة االولى من العام الحالي، سجل مرفأ بيروت ارتفاعا بحركة الحاويات التي تداولها في ا 
 مقارنة بتلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. 

حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي،  949.423حاوية نمطية مقابل  954.619فقد تداول المرفأ  
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  5.196أي بارتفاع قدره 

 حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 954.619 وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية، أي بانخفاض قدره  469.677حاوية نمطية مقابل  469.657: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  20
حاوية، أي  466.113مقابل  حاوية نمطية 468.301: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  2.188بارتفاع قدره 
حاوية، أي  13.633حاوية نمطية مقابل  16.661: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 22حاوية نمطية ونسبتها  3.028بزيادة قدرها 
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 االولى من العام الحالي؟العشرة كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر 
 469.657وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي:
حاوية  314.532حاوية نمطية مقابل  336.080: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  21.548في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
 488بزيادة قدرها حاوية، أي  13.483حاوية نمطية مقابل  13.971: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها 
حاوية، أي بتراجع  141.662حاوية نمطية مقابل  119.606: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  22.056قدره 

 ؟ 2016من العام  االولى العشرةوكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر 
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر العشرة األولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 468.301

حاوية لألشهر  76.223حاوية نمطية مقابل  77.337: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  1.114العام الماضي، أي بارتفاع قدره  العشرة االولى ذاتها من

جموعها : بلغ مالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 11حاوية نمطية ونسبته  27.185حاوية، أي بارتفاع قدره  245.056حاوية نمطية مقابل  272.241

 .بالمئة
حاوية، أي  144.834حاوية نمطية مقابل  118.723: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  26.111بانخفاض قدره 
 2016االولى من العام العشرة انخفاض مجموع حركة المسافنة في االشهر 
عها مرفأ بيروت في االشهر العشرة االولى من العام وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل م

حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  286.496حاوية نمطية مقابل  238.329الحالي 
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  48.167

 2016ولى من العام العشرة األ بالمئة من مجموع الحاويات في االشهر  25تراجع حصة حركة المسافنة الى 
وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر العشرة االولى من العام  

  954.619بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  25حاوية نمطية ما نسبته  238.329الحالي والبالغة 
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حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في 286.496حاوية نمطية، بينما شكلت حركة المسافنة البالغة 
 949.423غة بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها والبال 30الفترة ذاتها من العام الماضي ما نسبته 

 حاوية نمطية.
 استمرار تراجع حركة المسافنة

وال بد من االشارة مجددا الى أن عوامل خارجية ما تزال تؤثر سلبا على حركة الحاويات برسم المسافنة  
في مرفأ بيروت، من بينها الركود االقتصادي العالمي واألزمات االقتصادية واألحداث األمنية التي تشهدها بعض 

المجاورة للبنان كسوريا، تركيا، مصر واليونان، والتي هي المقصد النهائي لحركة المسافنة عبر مرفأ  البلدان
 **********     بيروت.

Lebanese crew members at foreign airline companies banned from landing in 

occupied Palestine's airports 
Director General of Civil Aviation, Engineer Mohammad Shahabuddin, issued a circular that 

carries the number 44/2 directed to foreign airlines operating at the Rafik Hariri International 

Airport in Beirut, in which he called upon them to ban any Lebanese crew member from 

landing in the airports of the occupied Palestinian territories or to cross its airspace, subject to 

legal prosecution.  

National News Agency 

********** 

 حكيم يجول في مرفأ طرابلس ويبدي إعجابه برصيف الحاويات المستحدث في المرفأ
زار وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم في حكومة تصريف االعمال مرفأ طرابلس برفقة رئيس غرفة  

 تالتجارة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي، وكان في استقبالهما مدير المرفأ احمد تامر وأصحاب الوكاال
البحرية وحشد من رجال االعمال. وجال حكيم ودبوسي في أرجاء المرفأ والمنطقة االقتصادية الخاصة ورصيف 

 الحاويات. 
ثر الجولة أبدى حكيم إعجابه بالرصيف الجديد ومنشآته المتطورة معتبرا بأنه "قيمة مضافة لالقتصاد   وا 

مين على المرفأ بشكل عام ورصيف الحاويات بشكل الوطني". وقال "بالفعل فوجئت بما شاهدت وسمعت من القيّ 
خاص، ال سيما بعدما أكدوا بأن ثمة آالت ومعدات متطورة وضخمة ستصل الى رصيف الحاويات خالل فترة 

 وجيزة وسيكون لها دور فّعال وسريع في التعامل مع البواخر العمالقة".
رصيف الحاويات سيلعبون دورا مهما في بدوره، أكد دبوسي أن المرفأ والمنطقة االقتصادية الحرة و  

تفعيل االقتصاد الوطني بما سيؤدي الى خلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل. وأضاف بأن رصيف 
الحاويات سيسجل أرقاما قياسية في عدد الحاويات خاصة في أوائل السنة القادمة أي بعد أقل من شهر. وختم 

ركة االقتصادية في طرابلس وعموم الشمال، خاصة أن إنشاء محطة للحاويات "المرفأ يعتبر أهم بوابات لتنشيط الح
 دليل على الرغبة في إنماء طرابلس...". 
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المحملة بالرافعات الجسرية  ”Mega Caravan 2“سفينة وكانت ادارة مرفأ طرابلس قد ذكرت أن ال 
الصيني ومن المنتظر أن  ”Qingdao“والرافعات الحوضية الخاصة برصيف الحاويات قد انطلقت من مرفأ 

 . 2017تصل الى مرفأ طرابلس خالل الربع االول من العام 
********** 

 رفأ بيروتغرفة المالحة تزور قيادة القوات البحرية اللبنانية في م
قام وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت برئاسة ايلي زخور بزيارة  قيادة القوات البحرية اللبنانية 
في مرفأ بيروت. وعقد اجتماع عمل مع قائدها رئيس غرفة العمليات البحرية المشتركة العميد الركن البحري 

 ء البحريين وذات االهتمام المشترك.ماجد علوان، حيث جرى التداول بأمور وقضايا تهم الوكال
ونّوه الوفد بالعالقات الجيدة التي تربط غرفة المالحة بالمسؤولين في غرفة العمليات البحرية المشتركة، 
زالة العقبات  مثمنا التعاون والتنسيق معهم والجهود التي يبذلونها من أجل تسهيل أعمال الوكاالت البحرية وا 

 التي تعترض نشاطها. 
جهته، جدد العميد الركن ماجد علوان تأكيده بأن الغرفة البحرية المشتركة لن تألو جهدا في اتخاذ كافة  من

 التدابير واالجراءات لتأمين مصلحة قطاع النقل البحري اللبناني من جهة، وأمن البالد والمصلحة العامة من جهة أخرى.
للبناني بمناسبة عيد االستقالل، مقدرا الجهود والتضحيات وكان االجتماع مناسبة لتقديم الوفد التهاني للجيش ا 

 التي يبذلها دفاعا عن وحدة الوطن وزودا عن سيادته وأمنه واستقراره.
وضم الوفد إضافة الى الرئيس، كل من نائب الرئيس عبد الحميد الفيل، عبد الغني غريب، سمير الحاج،  

 **********  جوزف قاعي وايلي خنيصر.
Summary of Tripoli Port Statistics at October 2016  

compared with the same period of 2015 

Subject  1st  10 months  
2016 

1st 10  months  
2015 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  678 726 -48 -7 % 

Total Tonnage handled (tons) 1,564,121 1,492,826 +71,295 +5 % 

Total imports (tons) 1,239,369 1,192,606 +46,763 +4 % 

Total exports (tons)  324,752 300,220 +24,532 +8 % 

Total Cars handled (cars) 4,258 4,830 -572 -12 % 

Total containers (TEU) 2,721 - +2,721 - 

Total trailers  19,857 13,921 +5,936 +43 % 

Trailers discharged 9,839 7,529 +2,310 +31 % 

Trailers loaded 10,018 6,392 +3,626 +57 % 

Total Port revenues (USD) 12,117 million 11,337  
million 

+780 
thousand 

+7 % 

**********  
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 2016حتى تشرين االول )أوكتوبر( االجمالية ووارداته المرفئية يحقق زيادة بحركته مرفأ طرابلس 
سجل مرفأ طرابلس زيادة بحركته االجمالية خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي، مقارنة مع 

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

 2016و  2015االولى من العامين  العشرةمقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر 
و  2015وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر العشرة االولى من العامين  

 ، الوقائع التالية:2016
 بالمئة. 7باخرة ونسبته  48باخرة، أي بانخفاض قدره  726باخرة مقابل  678: بلغ مجموع البواخر
 71.295طنا، أي بارتفاع  قدره  1.492.826طنا مقابل  1.564.121: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.  5طن ونسبته 

 طنا على الشكل التالي: 1.564.121وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
طنا  46.763طنا، أي بتحسن قدره  1.192.606طنا مقابل  1.239.369: بلغ وزنها ضائع المستوردةالب

 بالمئة. 4ونسبته 
 8طنا ونسبته  24.532طنا، أي بنمو قدره  300.220طنا مقابل  324.752: بلغ وزنها البضائع المصدرة

  بالمئة.

 بالمئة. 12سيارة ونسبته  572بتراجع قدره  سيارة، أي 4.830سيارة مقابل  4.258بلغ  :السياراتمجموع 
 .2015حاوية نمطية مقابل ال شيء للفترة ذاتها من العام  2.721: مجموع الحاويات

شاحنة مفرغة من بواخر الرو/رو  19.857: بلغ مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة والمشحونة
 بالمئة. 43شاحنة ونسبته  5.936ارتفاع كبير قدره شاحنة، أي ب 13.921)عبارات( والمشحونة عليها مقابل 

 شاحنة كاآلتي: 19.857وتوزع هذا المجموع البالغ 
 31شاحنة ونسبته  2.310شاحنة، أي بتحسن قدره  7.529شاحنة مقابل  9.839: بلغت الشاحنات المفرغة

 بالمئة.
شاحنة  3.626زيادة قدرها شاحنة، أي ب 6.392شاحنة مقابل  10.018: بلغت الشاجنات المشحونة بحرا

 بالمئة. 57ونسبتها 
 نسحب على مجموع الواردات المرفئيةتزيادة الحركة 

وانعكست الزيادة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية في االشهر العشرة االولى من العام الحالي على مجموع  
للفترة عينها من العام  مليون دوالر 11.337مليون دوالر مقابل  12.117الواردات المرفئية التي بلغت 

 بالمئة. 7ألف دوالر ونسبته  780الماضي، أي بارتفاع قدره 
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 في مرفأ طرابلسمستمرة باالرتفاع بواخر )العبارات( 

فأ طرابلس ما يزال يحقق حركة كبيرة بعدد بواخر الرو/رو )العبارات( التي تؤمه بعد والمعلوم أن مر  
سنوات. فتلك العبارات  5إغالق المعابر البرية عبر األراضي السورية بسبب الحرب المستمرة فيها منذ حوالي 
لبنانية الى ة والزراعية التربط حاليا مرفأ طرابلس بمرفأي مرسين واسكندرون التركيين، ناقلة الصادرات  الصناعي

تركيا ومن ثم الى العراق برا عبر االراضي التركية وكردستان وبالعكس. كما أن هناك بواخر )عبارات( أخرى تربط 
 ما بين مرفأ طرابلس ومرافئ مصرية والعقبة االردني وضبا السعودي.

( بين طرابلس reefer trailersويذكر أن هذه العبارات تشحن الشاحنات العادية وشاحنات البراد ) 
 والمرافئ التركية والدول العربية وبالعكس.

********** 
Labor Minister reveals international community adamant about settling Syrian 

refugees in Lebanon 
Caretaker Minister of Labor, Sejaan Azzi, revealed on Friday that the international community 

was determined to settling over one million displaced Syrians as refugees in Lebanon.  

"The recent visits to Lebanon by international [officials] only confirmed the international 

community's determination to settle the Syrian displaced; this is what drove the President of 

the republic and the Foreign Minister to take their national stance against that headway," Azzi 

told a news conference at his office.  

Accordingly, he suggested establishing residential areas inside Syria to host the displaced and 

secure a safe return for them. "War is not taking place on the entire Syrian territory."  

"The international community and organizations, as well as influential states, must provide 

protection to those areas."  

"Unfortunately, the entire international community and all visitors to Lebanon did propose that 

Syrians stay in Lebanon until the war ends and a settlement takes place next door," he revealed.  

"Lebanon cannot bear more than 1.7 million Syrians," he reminded.  

National News Agency 

********** 

 المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة يكرم أعضاءه المميزين
أقام المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة مأدبة غداء في نادي الغولف اللبناني، تكريما ألعضائه   

عاما وتميزوا بعطاءاتهم خالل توليهم مسؤوليات في الهيئة  15الذين مضى على انتسابهم للمجلس أكثر من 
شارك في المأدبة أعضاء الهيئتين االدارية والعامة للمجلس، إضافة الى المكرمات والمكرمين االدارية. وقد 

 وعائالت "الذين فقدناهم مؤخرا"، وأعضاء من رابطة قدامى القوات المسلحة ومنتدى السفراء.
وألقى رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة المهندس عصام بكداش كلمة استهلها بتهنئته 

 لبنانيين ولبنان بانتهاء الشغور الرئاسي بانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون "ونأمل خيرا من هذا العهدال
25/43 
ICN – Newsletter nr. 68 – December 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 

 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-26- 
ة عماد قائدا للجيش اللبناني ونحن ندرك أهمية القطاع العام في خاصة أن فخامة الرئيس من قطاع الدولة برتب

 مسيرة الدولة ألننا نحن من خّريجيه". 
وأضاف بكداش أن الهيئة االدارية للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة قررت تكريم أعضائها الذين  

ات أو أكثر وهم السيدات والي 4عاما وتحملوا مسؤوليات  15"مضى على انتسابهم الى المجلس أكثر من 
والسادة: د. فتنة مسيكة، سعيد الحاج، فؤاد العود، أمين زيدان، ألفرد دبس، اآلنسة غيتا ابي نادر". ثم توجه 
بكداش بكلمته الى "عائالت األحبة الذين فقدناهم مؤخرا والذين فرضوا علينا بفضل عطاءاتهم فريضة الصدق 

 وم سمير بدر، المرحوم جورج فريحه والمرحوم انطوان زخور". معهم والوفاء لهم وهي عائالت: المرح
********** 

Summary of Beirut Port Statistics in October 2016 compared with September 2016 
Subjects October 

 2016 
September 
2016 

+ / - + / - % 

Total vessels 160 162 -2 -1  % 

Total Tonnage handled (tons) thousand 743 668 +75 +11  % 

Total  imports (tons) thousand 636 572 +64 +11  % 

Total  exports (tons) thousand 107 96 +11 +11 % 

Total Containers handled (TEU) 93,447 90,967 +2,480 +3 % 

Total Containers imported for local markets (TEU) 33,791 31,657 +2,134 +7 % 

Total Containers exported with Lebanese cargoes 
(TEU) 

10,051 8,882 +1,169 +13 % 

Total Transshipment containers (TEU)  19,493 20,984 -1,491 -7 % 

Total Cars handled (cars) 9,427 9,448 -21 -1 % 

Total Cars Imported (cars)  8,401 8,570 -169 -2  % 

Total cars Re-exported by sea (cars) 1,026 878 +148 +17 % 

Total Port revenues (USD) (million)  18,683 19,885 -1,202 -6 % 

Total harbor master revenues (USD) (thousand) 354 410 -56 -14  % 

Total revenues of Beirut Port & Harbor Master 
(USD) (million) 

19,037 20,295 -1,258  -6  % 

*********   
 الواردات المرفئية ورئاسة الميناء  مجموع نسحب علىلم يالحركة االجمالية في مرفأ بيروت ارتفاع 

 6201( أوكتوبر)تشرين االول في 
أظهرت االحصاءات أن حركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر تشرين االول )أوكتوبر( الماضي، جاءت  

كانت عليه في شهر أيلول )سبتمبر( المنصرم. كما بينت أن ارتفاع الحركة لم ينسحب على مجموع أكبر مما 
 الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.
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 2016ت في أيلول  وتشرين االول مقارنة بحركة مرفأ بيرو 

 وافادت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري أيلول وتشرين االول االرقام التالية:
 بالمئة. 1ونسبته باخرتين  قدرهبتراجع باخرة في تموز، أي  162باخرة في آب مقابل  160: بلغ عدد البواخر

ألف طن ونسبته  75ألف طن، أي بارتفاع قدره  668طن مقابل  ألف 743: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 11

 ألف طن في تشرين االول الماضي على الشكل التالي: 743وتوزع هذا المجموع البالغ 

ألف طن، أي بتحسن قدره  572ألف طن مقابل  636: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 11ألف طن ونسبته  64

ألف طن ونسبتها  11ألف طن، أي بزيادة قدرها  96ألف طن مقابل  107: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 11

 2016ارتفاع مجموع الحاويات في تشرين االول 
حاوية نمطية  93.447وارتفع مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر تشرين االول الى     
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  2.480حاوية في شهر أيلول الماضي، أي بتحسن قدره  90.967قابل م
 حاوية نمطية في شهر تشرين االول الماضي، كاآلتي: 93.447وتوزع هذا المجموع البالغ  

اع قدره حاوية في أيلول الماضي، أي بارتف 44.538حاوية نمطية مقابل  46.137: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  1.599

حاوية، أي بزيادة  44.823حاوية نمطية مقابل  46.150: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبتها  1.327قدرها 

ة، أي بتراجع قدره حاوي 1.606حاوية نمطية مقابل  1.160: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 28حاوية نمطية ونسبته  446

 ؟ 2016كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في تشرين االول 
 حاوية نمطية كاآلتي: 46.137الماضي والبالغة تشرين االول وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في 

أيلول حاوية في  31.657نمطية مقابل  حاوية 33.791: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  2.134قدره بتحسن المنصرم، أي 

حاويات  5 بارتفاع قدرهحاوية، أي  2.678حاوية نمطية مقابل  2.683: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 1 نمطية ونسبته

 540قدره بتراجع حاوية، أي  10.203وية نمطية مقابل حا 9.663 ت: بلغالحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته 

27/43 
ICN – Newsletter nr. 68 – December 2016
  

 Back to Index  –العودة الى الفهرس 



 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-28- 
 ؟ 2016ول وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في تشرين اال 

 46.150وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في تشرين االول الماضي والبالغة 
 حاوية نمطية، كاآلتي:

حاوية في أيلول المنصرم،  8.882حاوية نمطية مقابل  10.051بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 13ته حاوية نمطية ونسب 1.169أي بارتفاع قدره 

  26.269 : بلغتالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  1.109حاوية، أي بارتفاع قدره  25.160حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بانخفاض  10.781ة مقابل حاوية نمطي 9.830: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  951قدره 

 2016تراجع مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في تشرين االول 
وبينت االحصاءات ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في تشرين االول   

 1.491حاوية لشهر أيلول المنصرم، أي بتراجع قدره  20.984مقابل حاوية نمطية  19.493الماضي الى 
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته 

 2016تراجع طفيف لحركة السيارات في تشرين االول 
وسجلت حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في تشرين االول الماضي انخفاضا طفيفا فبلغ مجموعها          

 بالمئة. 1سيارة ونسبته  21سيارة في أيلول المنصرم، أي بانخفاض قدره  9.448سيارة مقابل  9.427
 الماضي، كاآلتي:تشرين االول سيارة في  9.427وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 2 سيارة ونسبته 169 بتراجع قدرهسيارة، أي  8.570سيارة مقابل  8.401: بلغت السيارات المستوردة
سيارة ونسبته  148قدره بارتفاع سيارة، أي  878سيارة مقابل  1.026: بلغت ديرها بحراالسيارات المعاد تص

  بالمئة.  17
 ارتفاع الحركة لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء 

مليون  19.037وسجل مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في تشرين االول الماضي انخفاضا، فبلغ  
 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  1.258مليون دوالر في أيلول المنصرم، أي بانخفاض قدره  20.295ر مقابل دوال 
 مليون دوالر كاآلتي: 19.037وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون  1.202مليون دوالر، أي بتراجع قدره  19.885مليون دوالر مقابل  18.683: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 6ته دوالر ونسب

ألف دوالر ونسبته  56ألف دوالر، أي بانخفاض قدره  410ألف دوالر مقابل  354: بلغت واردات رئاسة الميناء
 **********    بالمئة. 14
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$50 million private equity targets family businesses Fund not part of circular 331 
Banker Fouad Rahme, and a group of private investors and bank institutions, have established 

a private equity fund to invest in local small and medium companies. The size of the fund will 

be $50 million.  

Rahme said that the first closing will be $25 million, out of which $12 million has already been 

committed from banking institutions and investors. The fund will be activated once the entire 

amount has been collected.  

Unlike most such funds recently established, this one will not rely on the Central Bank's 

Circular 331, which targets the technology sector.  

The fund will invest in family businesses. It will target sectors that include agri-food, services, 

construction materials, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), and the industrial sector.  

“We target companies who have projects and that need to grow through export. The fund will 

be a shareholder in the company that has the ability to exit after creating value,” said Rahme. 

Augmentum Capital Advisors, a financial company established by Rahme, will manage the 

fund. Rahme was previously General Manager at BLC Invest.  

Businessnws.com.lb  

********** 

 محمد عيتاني يشارك في االجتماع السنوي لمنظمة االتحاد االسالمي لمالكي البواخر
عيتاني االمين العام للغرفة الدولية للمالحة في بيروت ورئيس جمعية أصحاب السفن شارك محمد  

اللبنانيين واالمين العام لالتحاد العربي للناقلين البحريين، في االجتماع السنوي لمنظمة االتحاد االسالمي لمالكي 
واضيع المدرجة على جدول البواخر، والذي عقد في دبي برئاسة شوقي يونس. وجرى في االجتماع مناقشة الم

االعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. وكانت لعيتاني كلمة نّوه فيها بالجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين 
المساعدة المطلوبة للناقلين البحريين في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم العربي. مضيفا بأن 

يين يسره أن يقدم درعا خاصا للمنظمة كعربون تقدير للخدمات التي تؤمنها والتعاون االتحاد العربي للناقلين البحر 
 الذي تبديه من أجل تطوير صناعة النقل البحري العربي. 

 ورشة عمل لتوثيق التعاون بين الدول العربية وأميركا الجنوبيةو 
العربية في مدينة االسكندرية، كما حضر عيتاني ورشة العمل التي نظمتها االمانة العامة لجامعة الدول  

لوضع خطة  تنفيذية لتحديد اآلليات الخاصة إلنشاء شركتين للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين العالمين 
العربي واالميركي الجنوبي. وقال عيتاني في الكلمة التي ألقاها في الورشة، أن جوانب عدة مشتركة تتقاسمها 

ا الجنوبية ال سيما إطاللها على منافذ بحرية مختلفة تجعلها في جهوزية لتنفيذ البلدان العربية وبلدان أميرك
وتأمين حركة تجارية نشطة. ودعا في نهاية كلمته الى تأسيس شركة وساطة بحرية فقط يكون مركزها إحدى 

ها من ريفالمدن الغربية لتقديم خدمات ربط البواخر للعالمين العربي واالميركي الجنوبي، على أن تغطي مصا
 العمولة التي تتقاضاها عادة من مالكي البواخر.
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 اجتماع خبراء في النقل في مقر االسكواو 

ت االجتماع الذي عقد في مقر االسكوا في بيرو وشارك عيتاني فريق خبراء في النقل البحري العربي في  
لمناقشة الدور المركزي الذي يلعبه قطاع النقل بمختلف أشكاله وأنواعه في التجارة ودور الخدمات اللوجستية 

 في تسهيل التجارة. 
ن خالل م إثر االجتماع صدر بيان أكد أن النقل يشكل أهمية كبيرة للتجارة عموميا، وأهمية أكبر بالنسبة للتجارة

سالسل القيمة العالمية، ذلك أن تكاليف التجارة تؤثر على اختيار البلدان التي يتم استخدام منتجاتها في سالسل 
 القيمة العالمية، نتيجة الحتدام المنافسة.

وأوضح البيان أن المنطقة العربية تعاني من ارتفاع تكاليف التجارة فيها لعدة أسباب، من ضمنها ارتفاع  
ف النقل بسبب ضعف ارتباط معظم الدول العربية بشبكات النقل العالمية، سواء البحرية أو الجوية، وضعف تكالي

 البنية التحتية للنقل في دول عدة عربية... 
********** 

 تراجع الصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي
ي وزارة الصناعة اللبناني تقريرا مفصال عن الصادرات وواردات أعدت مصلحة المعلومات الصناعية ف 

الآلالت والمعدات الصناعية خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي. فأشار التقرير أن مجموع قيمة 
مليار دوالر خالل االشهر التسعة نفسها من العام  2.249مليار دوالر مقابل  1.897الصادرات الصناعية بلغ 

بالمئة. كما أفاد التقرير أن المعدل الشهري  15.65مليون دوالر ونسبته  352اضي، أي بانخفاض قدره الم
مليار دوالر خالل العام  249.9، مقابل 2016مليون دوالر خالل العام  210.8للصادرات الصناعية بلغ 

2015 . 
ة خالل االشهر التسعة االولى من جهة أخرى، ذكر التقرير أن مجموع قيمة الواردات والمعدات الصناعي 

مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي،  189.3مليون دوالر، مقابل  183.1من العام الحالي بلغ نحو 
 بالمئة. 3.28ماليين دوالر ونسبته  6.2أي بانخفاض قدره 

********** 
Summary of Lebanese International trade exchange in October 2016 

+/-  % +/-  
(USD 
million) 

September 2016  
(USD million) 

October  2016 
(USD million) 

Subject 

+2 % +31 1448 1479 Total import 
+1 % +3 254 257 Total export 
+2 % +28 1194 1222 Total deficit 

********** 
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Lebanon Trade deficit up to USD 1222 million in October 2016 

 مليون دوالر  257مليون دوالر وفاتورة التصدير الى  1479فاتورة االستيراد الى ارتفاع 
 2016أوكتوبر( )تشرين االول مليون دوالر في  1222وعجز الميزان التجاري الى 

أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورتي االستيراد والتصدير عبر كافة المرافئ والبوابات  
خالل شهر تشرين االول )أوكتوبر( الماضي، جاءت أكبر مما كانت عليه في شهر أيلول )سبتمبر( المنصرم. 

 الميزان التجاري.وقد أدى ارتفاع قيمة فاتورة االستيراد الى ارتفاع عجز 

 2016ارتفاع فاتورة االستيراد في تشرين االول 
 1448مليون دوالر في تشرين االول الماضي، مقابل  1479فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  31مليون دوالر في أيلول المنصرم، أي بارتفاع قدره 
 وارتفاع فاتورة التصدير

مليون دوالر، أي بزيادة  254مليون دوالر مقابل  257كما ارتفعت قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى  
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبتها  3قدرها 

 وارتفاع عجز الميزان التجاري
ون ملي 1222وأدى ارتفاع فاتورة االستيراد في تشرين االول الماضي الى ارتفاع عجز الميزان التجاري الى    

 بالمئة. 2مليون  دوالر ونسبتها  28مليون دوالر في أيلول المنصرم، أي بزيادة قدرها  1194دوالر مقابل 
 2016الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في تشرين االول 

 177ـب وأفادت االحصاءات أن الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في تشرين االول الماضي، بتصديرها سلعا -
 بالمئة. 1مليون دوالر في أيلول المنصرم، أي بانخفاض قدره مليون دوالر ونسبته  178مليون دوالر مقابل 

مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  93مليون دوالر مقابل  113وسجلت ايطاليا تقدما باحتاللها المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 22مليون دوالر ونسبته  20

 10مليون دوالر، أي بتراجع قدره  110مليون دوالر مقابل  100انها في المرتبة الثالثة بـوراوحت المانيا مك -
  بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته 

 وافريقيا الجنوبية ما تزال االولى باالستيراد من لبنان 
ليون دوالر م 57واحتفظت أفريقيا الجنوبية بالمرتبة االولى باالستيراد من لبنان في تشرين االول الماضي بـ -

 بالمئة. 27مليون دوالر ونسبته  21مليون دوالر في أيلول المنصرم، أي بتراجع  قدره  78مقابل 

 مليون دوالر أيضا لشهر أيلول المنصرم.  20مليون دوالر مقابل  20واحتفظت السعودية بالمرتبة الثانية بـ -

مليون دوالر، أي  18مليون دوالر مقابل  20ة بـكما راوحت االمارات العربية المتحدة مكانها في المرتبة الثالث -
 بالمئة.  11مليون دوالر ونسبته  2بارتفاع قدره 
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 بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت  68
جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ من 

بالمئة من القيمة  68مليون دوالر أي ما نسبته  1012بيروت في تشرين االول، ما تزال االكبر حيث بلغت 
مليون   994يون دوالر، مقابل مل 1479االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

بالمئة من القيمة  69دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في أيلول المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  18مليون دوالر أي بارتفاع قدره  1448االجمالية لفاتورة االستيراد والبالغة 

بالمئة، مقابل  22مليون دوالر أي ما نسبته  331في المرتبة الثانية بـكما ظل مطار رفيق الحريري الدولي  -
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  6بالمئة، أي بارتفاع قدره  22مليون دوالر، أي ما نسبته  325

مليون دوالر، أي  96بالمئة مقابل  6مليون دوالر، أي ما نسبته   95واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 1بالمئة، أي بتراجع قدره مليون دوالر ونسبته  7نسبته  ما

  2016في تشرين االول مرفأ بيروت بالمئة من فاتورة التصدير تمت عبر  46
مليون دوالر، أي ما نسبته  117كما أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت استرجع المرتبة االولى بتصديره بـ

مليون دوالر، مقابل  257بضائع المصدرة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة بالمئة من القيمة االجمالية لل 46
بالمئة من القيمة  43مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبره خالل أيلول المنصرم، أي ما نسبته  110

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  7مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  254االجمالية لفاتورة التصدير البالغة 
 117بالمئة مقابل  38مليون دوالر، أي ما نسبته  97بينما تراجع مطار رفيق الحريري الى المرتبة الثانية بـ -

 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته  20بالمئة، أي بانخفاض قدره  46مليون دوالر أي ما نسبته 

مليون دوالر  17بالمئة، مقابل  9ما نسبته مليون دوالر أي  22وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 29مليون دوالر ونسبته  5بالمئة، أي بارتفاع قدره  7أي ما نسبته 

وتجدر االشارة مجددا، الى أن ارتفاع حركة التصدير عبر مرفأي بيروت وطرابلس يعود الى استمرار إغالق 
فقد ارتفعت  .سوريا عربية وتركيا بسبب الحرب المستعرة فيالمعابر البرية أمام الصادرات اللبنانية الى الدول ال

حركة البضائع اللبنانية المصدرة بحرا على البواخر الناقلة للحاويات عبر مرفأ بيروت وعلى العبارات بواسطة 
    الشاحنات عبر مرفأ طرابلس.

********** 
 2016عام انخفاض عمليات القرصنة البحرية خالل االشهر التسعة االولى من ال

قال بيان صادر عن الغرفة الدولية للمالحة في بيروت، أن عمليات القرصنة البحرية تراجعت خالل 
 Internationalاالشهر التسعة االولى من العام الحالي، وأشار الى أن تقرير المكتب البحري الدولي 

Maritime Bureau (IMB) ( في غرفة التجارة الدوليةICCلندن أكد أن عدد )  عمليات القرصنة البحرية 
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( في االشهر التسعة االولى من Piracy & armed robbery against shipsوالسطو المسلح ضد السفن )
عملية مقابل  141ن عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد بلغ عددها العام الحالي، جاء أدنى مما كا

. وتوزعت 1996بالمئة. وهذا الرقم هو االدنى منذ العام  26عملية ونسبته  49عملية، أي بتراجع قدره  190
ليات عم 5(، boardedعملية صعود على السفن ) 111عملية على الشكل التالي:  141تلك العمليات البالغة 

عملية محاولة اعتداء وهجوم  15(، fired uponعمليات إطالق نار ) 10(، hijackedخطف )
(attempted attacks.) 

 أنواع البواخر والناقالت المقرصنة
ناقلة للبضائع السائبة )دوكمة(  36باخرة على الشكل التالي:  141وتوزعت البواخر البالغ عددها 

(bulk carriers ،)36 ناقلة للم( حروقاتproduct tankers ،)11 ( ناقلة للنفطtanker ،)9  بواخر حاويات
(containers ،)8 ( ناقالت مواد كيماويةchemical tankers ،)7 ( بواخر قطرTUG ،)5  بواخر قطر

 LPGناقالت للغاز المسال ) 5(، general cargoبواخر بضائع عامة ) 5(، offshore TUGللمنصات )

tanker الباقية على أنواع أخرى من البواخر والناقالت. 19الـ (. وتوزعت 
 تعرضت مياهها االقليمية للقرصنةأندونيسيا تتصدر قائمة البلدان التي 
عملية  31عملية في أندونيسيا،  33بلد من بينها  27كما حصلت هذه العمليات في المياه االقليمية لـ

عمليات في كل من  5عمليات في فييتنام، و  6يرو، عمليات في الب 7عملية في الهند،  14في نيجيريا، 
 عملية في بلدان أخرى في العالم. 30ماليزيا والصين والفيليبين والكونغو. بينما حصلت العمليات الباقية والبالغة 

 والبلدان األفريقية األكثر تعرضا للقرصنة
عملية، جنوب شرق  52قيا وبلغ عدد عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن: في أفري

عملية، وعملية واحدة  11عملية، الشرق االقصى  16عملية، أميركا  17عملية، شبه القارة الهندية  44آسيا 
 في منطقة أخرى في العالم.

 باخرة هاجمها القراصنة خارج المرافئ 76
باخرة  76كانت وأفاد البيان أن عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن حصلت عندما 

باخرة وناقلة  21(، steamingباخرة وناقلة خالل إبحارها ) 44(، anchoredوناقلة راسية خارج المرافئ )
 (. berthedخالل رسوها في المرافئ )

 أعالم البواخر المقرصنة
بنما، باخرة وناقلة علم  31وترفع هذه البواخر والناقالت التي تعرضت للقرصنة أعالم البلدان التالية: 

 50باخرة وناقلة علم ليبيريا، و  14باخرة وناقلة علم سنغابوره،  15باخرة وناقلة علم جزر المارشال،  31و 
 بلد آخر في العالم. 25باخرة رافعة أعالم 
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 شركات المالحة المشغلة للبواخر المقرصنةالمقرات الرئيسية ل

وتشرف على ادارة وتشغيل هذه البواخر والناقالت شركات بحرية مقراتها الرئيسية موجودة في البلدان 
في هونغ كونغ، بينما تشرف على البواخر والناقالت  9في اليابان،  9في اليونان،  27في سنغابوره،  32التالية: 

 بلد آخر في العالم.  25الباقية شركات مراكزها الرئيسية  64لـا
 بحارا خطفهم القراصنة 151
بحارة رهائن بواسطة البنادق الحربية والسكاكين من بينهم  110وبّين التقرير أيضا أن القراصنة أخذوا 

 (. for ransomبحارا خطفوا للحصول على فدية ) 49
 ي المياه االقليمية النيجيريةفعمليات الخطف تمت بالمئة من  25

بالمئة من مجموع  25وتصدرت نيجيريا النسبة االعلى من عمليات الخطف واألسر، حيث بلغت نسبتها 
 تلك العمليات، تبعتها في المرتبة الثانية أندونيسيا فماليزيا وغينيا وساحل العاج.

 الجهود المشتركة ساهمت في انخفاض القرصنة البحرية
نحن متفائلون بالجهود التي تبذلها »  Pottengal Mukundanمكتب الدولي البحري وقال مدير ال

السلطات الوطنية والدولية والعاملون في صناعة النقل البحري والتي أدت الى تراجع عمليات القرصنة والسطو 
يزال  لكن من الواضح أن الخطر ما»وأضاف «. 1996المسلح ضد السفن الى أدنى مستوى لها منذ العام 

 «.محدقا بطواقم البواخر والناقالت وبالتالي علينا أن نظل متيقظين
مجددا، أصحاب السفن وربابنتها وشركات المالحة بضرورة إبالغ المكتب البحري  Mukundanودعا 

الدولي عن عمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن وحتى في حال تم االشتباه بإمكانية حصول 
يجاد الحلول الناجعة.تلك العم  ليات لكي يتمكن المكتب من معالجة وا 

********** 
 تراجع ايرادات قناة السويس خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي

مليار  4.201أظهرت االحصاءات الصادرة عن هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة االجمالية بلغت  
مليار دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي،  4.337ن العام الحالي، مقابل دوالر في االشهر العشرة االولى م

 بالمئة. 3.14مليون دوالر ونسبته  136أي بانخفاض قدره 
ألف طن  500مليون و  561باخرة محملة بـ 12249وبلغ عدد السفن والناقالت التي عبرت القناة  

 مليون طن. 661خام، أي ما مجموعه ألف طن من النفط ال 500مليونا و  99من البضائع، و 
 تمديد العمل بالتخفيضات على رسوم عبور القناة!

بالمئة على  31.2من جهة ثانية، أعلنت هيئة قناة السويس عن تمديد العمل بمنح تخفيضات بنسبة  
 و منطقة ميركي أرسوم مرور ناقالت النفط الدائرية المحملة أو الفارغة بالقناة من والى الخليج العربي، الخليج اال
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ضافي ينتهي في ( لمدة عام اSumed Pipelinesالكاريبي بالكامل، بالتكامل مع خط نقل البترول سوميد )
يس في منح هذه التخفيضات بعد المنافسة التي تتعرض لها من طريق وتسعى قناة السو  .2017نهاية العام 

رأس الرجاء الصالح، حيث تستخدمه السفن والناقالت لتجنب تسديد رسوم عبور قناة السويس بعد انخفاض 
 أسعار البترول، ما أدى الى انخفاض ايرادات القناة.

وط مالحة بحرية عالمية لسفن الحاويات: كما تأمل هيئة قناة السويس عقد اتفاقات مع أكبر ثالثة خط 
“Maersk”  الدانمركية و“CMA CGM”  الفرنسية و“MSC”  السويسرية، بدفع مبلغ مالي مقدما، يتم

 5بالمئة الى  3السحب منه تباعا لتسديد رسوم مرور السفن التابعة لهذه الخطوط مقابل منحها حسما من 
 بالمئة على رسوم المرور.

قناة السويس الفريق مهاب مميش، أن الهدف من هذه االتفاقيات هو ضخ عملة  وقال رئيس هيئة 
 صعبة في البنك المركزي المصري لزيادة االحتياطي النقدي من العمالت االجنبية.

********** 
 2016باخرة أمت مرفأ طرطوس السوري حتى تشرين االول )أوكتوبر(  391

ايك، أن عدد السفن التجارية التي أمت المرفأ خالل االشهر أعلن مدير عام شركة مرفأ طرطوس نديم الح 
 2.429باخرة التي أفرغت وشحنت بضائع مختلفة بلغ وزنها االجمالي  391العشرة االولى من العام الحالي بلغ 

 مليارات ليرة سورية. 7.404حاوية نمطية، كما بلغت ايراداته  13926مليون طن و 
سنوات والعقوبات االقتصادية المفروضة من قبل الدول  5ة في سوريا منذ حوالي ويذكر أن الحرب المستعر       

 الغربية على سوريا، أدتا الى انخفاض دراماتيكي للحركة في المرافئ السورية، ال سيما مرفأي طرطوس والالذقية.
********** 

 أكبر ناقلة للسيارات في ميناء جبل علي
التابعة لشركة المالحة النروجية  ”Hoegh Target“قلة للسيارات في العالم استقبل جبل على االماراتي أكبر نا 

“Hoegh Auto Liners” وقال رئيس مجلس ادارة ميناء جبل علي والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية .
الرائد في دبي، ونشكر وطاقمها في زيارتهم االولى الى مينائنا  ”Hoegh Target“سلطان احمد بن سليم "نرحب بالناقلة 

على ثقتها في كفاءة ومستوى الخدمات التي توفرها موانئ دبي العالمية في ميناء  ”Hoegh Auto Liners“خطوط 
( منذ أكثر من ثالثة عقود". وأضاف أن قوة Ro/Roجبل علي الذي يتمتع بسجل مشهود له في مناولة سفن الدحرجة )

 لى تخزين ومناولة جميع أنواع البضائع في مرافق الشحن كافة.وتميز ميناء جبل علي يكمن في قدرته ع
تعتبر من أكبر بواخر الرو/رو لشحن السيارات والشاحنات واآلليات  ”Hoegh Target“والمعلوم أن الباخرة      

سيارة. 8500طن، وقدرتها االستيعابية  22068طن، وحمولتها  76240في العالم، إذ يبلغ وزنها القائم 
     ********** 
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New Hamad Port welcomes its first ship, the 14,000-TEU MSC Esthi 
MEDITERRANEAN Shipping Company had the honour of being the first shipping line to call 

at Qatar's new Hamad Port when the 14,000 TEU MSC Esthi docked at Hamad Port Container 

Terminal 1. 

At the request of Qatar Ports Management Company, the MSC containership sailed into the 

port in time for the facility's long awaited opening ceremony on December 1, reported Arabain 

Supply Chain. The occasion marked the start of operations at the first phase of Qatar's US$7.8 

billion port, which has an initial capacity of two million TEU. Upon completion of Container 

Terminal 2 and 3 scheduled for 2020 ?the port will have a total capacity of six million TEU. 

Sea News  

********** 

 2016ارتفاع االحتياطي النقدي االجنبي في مصر في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 
ية شهر مليون دوالر في نها 58مليار و 23قال البنك المصري أن االحتياطي النقدي االجنبي لديه ارتفع الى  

مليون دوالر في نهاية شهر تشرين االول )أوكتوبر( المنصرم.  41مليار و 19تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، مقابل 
مليارات دوالر خالل شهر تشرين الثاني  4وطبقا ألرقام البنك المركزي فإن قيمة االحتياطي تكون قد قفزت بأكثر من 

 )نوفمبر( الماضي. 
 12مليار دوالر من صندوق النقد الدولي كشريحة أولى لقرض تبلغ قيمته  2.7قد تلقى وكان البنك المركزي  

مليار دوالر من بنوك دولية بضمانة سندات طرحتها وزارة المالية المصرية. ورغم أن التدفقات  2مليار دوالر، كما تلقى 
د أيضا ارتفعت نتيجة لجوء مصر الى استيراالدوالرية قد ارتفعت خالل شهر تشرين الثاني الماضي، إال أن االستخدامات 

احتياجاتها النفطية من السوق العالمية الفورية، بعد توقف شركة أرامكو السعودية فجأة تزويدها بالنفط الذي كانت تقوم 
بهد شهريا مع تسهيالت بتسديد قيمته، وذلك بسبب توتر العالقات بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقد اضطرت 

مليون دوالر شهريا دون  800ر الى تسديد قيمة النفط التي تستورده من السوق العالمية الفورية والبالغة حوالي مص
 تسهيالت.

********** 
 مليون حاوية نمطية سنويا 6.5الجزائر تبني محطة حاويات جديدة بقدرة استيعابية 

ة م الصين ببناء محطة حاويات جديدوقعت الحكومتان الجزائرية والصينية على اتفاقية تنص على قيا 
 China“ماليين حاوية نمطية سنويا. وستباشر الشركتان الصينيتان  6.5في الجزائر بقدرة استيعابية تبلغ 

State Construction Corporation (CSCEC)”  و“China Harbour Engineering Co (CHEC)” 
 .2021لتقديم خدماتها خالل العام تظر أن تكون جاهزة ، بناء هذه المحطة التي من المن2017في مطلع العام 

 51وتقضي هذه االتفاقية أيضا على إنشاء شركة جزائرية صينية الدارة تلك المحطة تملك الحكومة الجزائرية 
 بالمئة تكون لصالح الحكومة الصينية. 49بالمئة من تلك الشركة والحصة الباقية والبالغة 

( للبضائع الصينية نحو البلدان الواقعة HUBلمحطة مركز توزيع رئيسي )ومن المتوقع أن تكون هذه ا
 **********    غرب المتوسط.
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 2016ين األول )أوكتوبر( ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني حتى تشر 

سجل مرفأ العقبة االردني ارتفاعا بحركة الحاويات التي تداولها خالل االشهر العشرة االولى من العام  
الحالي، مقارنة مع تلك المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجع الوزن االجمالي للبضائع الواردة 

حاوية، أي بنمو قدره  634.272حاوية نمطية مقابل  660.775ات والمصدرة. فقد بلغ مجموع الحاوي
بالمئة. في حين بلغ الوزن االجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة  4.18حاوية نمطية ونسبته  26.503
 بالمئة. 5.87ألف طن ونسبته  903مليون حاوية، أي بانخفاض قدره  15.387مليون طن مقابل  14.484

 مليون طن في االشهر العشرة االولى من العام الحالي كاآلتي: 14.484االجمالي البالغ وتوزع هذا الوزن   
ألف  819مليون طن، أي بتراجع قدره  11.117ماليين طن مقابل  10.298: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 7.37طن ونسبته 
ألف طن  84طن، أي بانخفاض قدره  ماليين 4.270ماليين طن مقابل  4.186: بلغ وزنها البضائع المصدرة

 بالمئة. 1.97ونسبته 
********** 

 سفن تعيد شركة "المصرية للمالحة" الى العمل 4
قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الشركة المصرية للمالحة  

 ادرات وواردات استراتيجية. وأضاف "أنالبحرية تمثل أهمية استراتيجية في منظومة النقل البحري في نقل ص
هناك أيضا مراعاة للبعد االجتماعي للعمالة وبهدف استعادة الشركة لموقعها الريادي". وتابع "أنه في ضوء 
البرامج المتعاقدة والمخططات الزمنية إلصالح سفن الشركة، وافق عليها مجلس ادارة الشركة القابضة وذلك منذ 

 87.6، وحتى اآلن بلغ حجم اإلنفاق على استعادة الشركة لعملها نحو 2014وبر( شهر تشرين االول )أوكت
 مليون جنيه".

سفن  4وقال اللواء يوسف "أنه أيضا تم نجاح المخطط الزمني إلصالح سفن الشركة وأسفرت عن توافر  
ن، ما سيساهم الباقيتيحاليا لدى الشركة، وتم تشغيل التجاري لسفينتين، وجار إنهاء إجراءات تأجير السفينتين 

 في تغطية الشركة لمصاريف التشغيل باالعتماد على مواردها المالية الذاتية".
سفينة في نهاية التسعينات، وأوشكت أن  70ويذكر أن الشركة المصرية للمالحة كانت تمتلك أكثر من  

 ا، ما دفعها الى مناشدةتنهار بعد أن تراكمت الديون عليها وأصبحت عاجزة عن تسديد تلك المستحقة عليه
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل السريع إلنقاذها قبل فوات اآلوان.

********** 
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 في العالم سنويامليار دوالر قيمة بضائع التهريب  460
أكد بيان إعالن النوايا الذي تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل بين شركات النقل البحري العالمية  

وممثلي عدد كبير من أصحاب العالمات التجارية الشهيرة، ضرورة توثيق التعاون وتبادل المعلومات المطلوبة 
لتجارية، في التصدي لظاهرة التهريب التي تقوم بها شبكات بين خطوط المالحة العالمية واصحاب العالمات ا

إجرامية دولية لتهريب المنتجاب والبضائع المقلدة ألشهر الماركات العالمية من خالل خطوط شركات المالحة 
العالمية. ودعا البيان الى وضع ضوابط فعالة تضمن عدم تهريب بضائع مشبوهة ومقلدة خالل شركات الشحن 

لدولية. وأكد البيان أنه ال توجد دولة يمكنها منفردة السيطرة على عمليات ضبط الحدود وتأمين مناطقها والمالحة ا
الجمركية، مستندا في ذلك الى االحصائيات الصادرة عن مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع لألمم المتحدة 

مليون حاوية  500جميع الدول من خالل بالمئة من حجم التجارة العالمية يتم شحنها ل 90والتي تؤكد أن 
بالمئة فقط، وبالتالي فهنالك ما يقارب  12نمطية سنويا، بينما ما يتم كشفه وفحصه فعليا من هذه الحاويات هو 

بالمئة من تلك الحاويات يمكن أن تستغله شبكات التهريب للترويج لبضائعها المقلدة، مشيرة الى أن حجم  88
بالمئة يتم من خالل خطوط المالحة  10مليار دوالر سنويا، منها  460تقدر بحوالي  تجارة البضائع المهربة

 البحرية.
********** 

Taiwan bails out struggling Evergreen and Yang Ming Transport lines 
Taiwan’s government has approved a $1.9 billion relief package to Taiwanese companies 

Evergreen Marine and Yang Ming Marine Transport, two of the world’s biggest container 

operators, the Wall Street Journal reported on Wednesday.  

Evergreen and Yang Ming, the two shipping lines that move the majority of Taiwan’s exports, 

have posted a combined loss of more than $580 million thus far this year. A possible merger 

between the two companies was halted due to the fact that they belong to competing global 

shipping alliances. 

Both Evergreen and Yang Ming are considered integral to the country's economy, and are 

receiving credit lines with an interest rate of approximately 2.9%. 

With the impact of Hanjin's sudden announcement of bankruptcy still fresh in everyone's 

minds, governments are beginning to step in to avoid any kind of repeat within the shipping 

industry. 

Hanjin's perceived complacency contributed to the South Korean government's decision to 

allow it to sink. Taiwan's choice to offer support implies a different perspective, wherein the 

role of the shipping line rather than its attitude determines the degree of support provided. The 

bailout is believed to be an act of mercy toward a suffering industry, one which will also 

provide stability: as in an "as the big two go, so goes the industry theory."  

Supply Chain Dive 

********** 
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 بين االدرياتيك والمتوسط ”CMA CGM”خط مالحي جديد لـ
سريع ومباشر بين موانئ االدرياتيك  تسيير خط بحري ”CMA CGM“قررت شركة المالحة الفرنسية  

بواخر سعة الواحدة منها ما  3لتأمين هذا الخط  ”CMA CGM“ومصر بمعدل ثالث رحالت شهريا. وتستخدم 
 Adrimed“حاوية نمطية، ويربط هذا الخط المنتظم الذي أطلقت عليه اسم  3500حاوية نمطية و  2800بين 

Express”  كرواتيا وسلوفينيا وبالعكس، ال سيما لتأمين شحن الحاويات المبردة بين مرافئ في ايطاليا ومالطا و
مرورا  ”Rijeka“(. وينطلق هذا الخط بخدماته من مرفأ perishable goodsالمحملة بالبضائع سريعة التلف )

، ومن ثم بالعودة مباشرة الى مرفأ ”Trieste” ،“Venice” ،“Koper” ،“Malta” ،“Damietta“بمرافئ 
 **********   . ”Rijeka“انطالقه 

 سفن تجارية إليران 10هيونداي تبني 
قال متحدث باسم شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المتخصصة في بناء السفن، أن الشركة تلقت طلبية  

سفن لصالح شركة شحن بحرية حكومية ايرانية. وأضاف أن هذه الطلبية  10مليون دوالر لبناء  650بقيمة 
، لكنه لم يكشف عن 2018حاويات وناقالت لصالح إيران، على أن تبدأ باستالمها في العام  تضمنت بناء سفن

 عدد كل نوع من السفن. 
ويذكر أن هذه الطلبية هي االولى لبناء سفن لصالح شركة ايرانية حكومية، بعد رفع العقوبات الغربية  

 التي كانت مفروضة على ايران.
********** 

MSC and HMM in pole for Hanjin’s Long Beach terminal stake 

SM Group, which owns Korea Line Corp, has pulled out of the running to take a terminal stake 

owned by defunct Hanjin Shipping in Long Beach, California. 

The decision leaves a consortium of Hyundai Merchant Marine (HMM) and MSC in pole 

position to take the 54% stake in the terminal. The pair, who continue to discuss vessel sharing 

agreements, face one other bidder, a Korean private equity firm, for the port stake. MSC already 

holds 46% of the terminal. 

Korea Line trumped HMM last month to win a bid to take on much of Hanjin’s US shipping 

assets. Hanjin Shipping, which sought court protection at the end of August, has been 

offloading assets around the world in recent months. It has slid from its position as the world’s 

seventh largest containerline in August to 24th in rankings overseen by Alphaliner with its box 

fleet today standing at just 62,233 slots. 

Splash 24/7  

********** 

 التبادل التجاري بين تركيا والصين بالعملتين التركية والصينية
راءات الرسمية للتعامل بشكل مباشر بالعملتين التركية والصينية أعلنت الصين أنها بدأت باتخاذ االج 

 لتسديد ثمن البضائع المتبادلة بين البلدين، بمصادقة البنك المركزي الصيني. وسيتمكن االعضاء المتعاملون 
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في سوق العمالت االجنبية بين البنوك والمؤسسات، من التعامل في كل من البلدين بشكل مباشر في تعامالتهم 
 China Foreign Echange“بالعملتين التركية والصينية. وستقوم المؤسسة الصينية لتجارة النقد االجنبي 

Trade System (C.F.E.T.S.)”  الصرف بين العملتين، حيث سيسمح بتقلب سعر في كل يوم بنشر سعر
بالمئة بالزيادة أو النقصان. وتهدف هذه الخطوة الى تشجيع التجارة واالستثمار بين  5الصرف بين العملتين 

 تركيا والصين وفك ارتباط عملتيهما بالدوالر في المعامالت التجارية.
********** 

 2016/  2015سنة المالية مليار دوالر ايرادات قناة بنما خالل ال 1.9
مليار دوالر خالل السنة المالية  1.933أعلنت سلطة هيئة قناة بنما أن القناة حققت ايرادات بلغت  

. في حين كانت تتوقع أن تصل 2016وشهر أيلول )سبتمبر(  2015الممتدة من شهر تشرين االول )أوكتوبر( 
 بالمئة. 3.88مليون دوالر ونسبته  78قدره  مليار دوالر، أي بانخفاض 2.011تلك االيرادات الى 

سفينة، وشكلت الرسوم المستوفاة من بواخر  13114وبلغ عدد البواخر والناقالت التي عبرت القناة  
بالمئة،  48.84مليون دوالر أي ما نسبته  944الناقلة للحاويات الحصة االكبر من تلك االيرادات، حيث بلغت 

 16.90مليون دوالر، أي ما نسبته  326.6ناقلة البضائع السائبة )دوكمة( بـ تبعتها في المرتبة الثانية 
مليون دوالر أي ما نسبته  196.8بالمنئة. وحلت بواخر الرو/رو الناقلة للسيارات والمركبات في المرتبة الثالثة بـ

 بالمئة. 10.18
حاويات من ايرادات القناة يعود وتجدر االشارة الى أن السبب المباشر الرتفاع حصة البواخر الناقلة لل 

الى إنجاز مشروع التوسيع والتعميق للقناة في شهر حزيران )يونيو( الماضي، والذي سمح لها في استقبال 
حاوية نمطية. في حين كانت غير قادرة قبل إنجاز المشروع على  14500السفن التي تبلغ سعتها حوالي 

 حاوية نمطية. 4500استقبال البواخر التي تفوق سعتها الـ
********** 

Global trade under pressure 
Speakers at the Container Supply Chain conference being held at the TOC Middle East event 

in Dubai, have provided little hope of a recovery in global trade next year. According to Ben 

Hackett, CEO of research/consultancy group Hackett Associates: “Trading prospects for next 

year are not particularly good, especially given the uncertainties associated with the UK’s 

Brexit and the election of Donald Trump as the next president of the US,” he noted. “All 

international organisations, including the IMF, OECD and Unctad, have been cutting their 

projections and when trade growth is lower than GDP that is not a good place to be.” 

Jean-Paul Rodrigue, professor of global studies and geography at Hofstra University (New 

York), claimed that one reason for lower rates of growth was slower globalisation. He told the 

conference: “Globalisation as we know it is coming to an end and containerisation is slowing 

and so organisations basing their growth on these concepts could be in for a shock. Both were  
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based on taking advantage of competitive [low] labour costs in emerging markets but labour is 

becoming less relevant and these days it can be as cheap to manufacture in Detroit as it is in 

Shenzhen. We will see substantial changes in the global manufacturing landscape over the next 

few years and with a relative emphasis on regionalisation.” 

Nonetheless he sees supply chains becoming more complex as sourcing strategies for 

components and parts changes. “Locations with high levels of maritime and air connectivity 

are well placed as are those hubs that are between places (regions) of origin and demand, such 

as the UAE (Dubai), to take advantage of this. Its [Dubai’s] so-called ‘intermediacy’ is the 

reason it exists and its relentless growth in cargo volumes demonstrates this.”  

Lars Jensen, CEO and partner in SeaIntelligence Consulting, also referred to changes taking 

place in global trade. In addition to the GDP multiplier falling, he referred to increasing 

protectionism and to the TEU/km demand ratio for containerships being in decline at a time 

when a large number of 18,000 TEU ships are still awaiting delivery. 

“Data published by the World Trade Organization shows that sanctions on trade have been far 

more prevalent than trade facilitation agreements and this is not healthy,” he said. “When it 

comes to the bigger vessels, it’s a case of these ships not being needed today and, with little 

hope of demand catching up, they will not be needed in the future.” 

One hope for trade increasing is Donald Trump’s planned US$1T investment in infrastructure 

as this could stimulate demand and increase the multiplier effect. Hackett said: “This is a huge 

amount of money and it could result in consumers spending more in the US and also lead to 

Europe relaxing its own fiscal policies, thus boosting demand in this region. Potentially, 

volumes would then be stronger over the next three years.” 

World Cargo News  

********** 
 2016مرفأ شنغهاي الصيني سيحافظ على المرتبة االولى بحركة الحاويات في العام 

 .Shanghai International Port (Group) Co“قالت الشركة المشغلة لمرفأ شنغهاي الصيني  

(SIPG)”  لثاني )نوفمبر( الماضي، أي ما ماليين حاوية نمطية في شهر تشرين ا 3.22أن المرفأ تداول
 33.42مليون حاوية نمطية خالل االشهر االحدى عشر االولى من العام الحالي، مقابل  34.04مجموعه 

 بالمئة. 1.86ألف حاوية نمطية ونسبته  620مليون حاوية للفترة ذاتها من العام المنصرم، أي بارتفاع قدره 
نمطية في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، في  حاوية 30.82وكان مرفأ شنغهاي قد تداول  

مليون حاوية نمطية في الفترة ذاتها من  25.57حين تعامل مرفأ سنغابور الذي ينافسه على المرتبة االولى 
 بالمئة. 20.53مليون حاوية نمطية ونسبته  5.25العام الماضي، أي بزيادة كبيرة لصالح المرفأ الصيني قدرها 

، 2016ا الى تلك االرقام، فمن المؤكد أن يظل مرفأ شنغهاي متربعا على المرتبة االولى في العام واستناد 
 وذلك للعام السادس على التوالي.

********** 
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 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  في( Idle vesselsلسعة البواخر العاطلة عن العمل )رقم قياسي 
( رقما قياسيا في مطلع شهر تشرين Idle vesselsسجلت السعة االجمالية للبواخر العاطلة عن العمل ) 

ن العام باخرة في شهر تشرين الثاني م 238الثاني )نوفمبر( من العام الحالي. فقد ارتفع عدد البواخر من 
باخرة عاطلة عن العمل ونسبته  197، أي بارتفاع  قدره 2016باخرة للشهر ذاته من العام  435، الى 2015
 900مليون حاوية نمطية مقابل  1.7بالمئة. وبلغت السعة االجمالية لتلك البواخر العاطلة عن العمل  82.77

 بالمئة. 88.89ية ونسبته ألف حاوية نمط 800ألف حاوية نمطية أي بارتفاع قياسي قدره 
مليون حاوية نمطية في تشرين الثاني  1.7وتشكل السعة االجمالية للبواخر العاطلة عن العمل والبالغة  

بالمئة من السعة االجمالية الحالية لالسطول التجاري العالمي، في حين كانت تشكل ما  9الماضي، ما نسبته 
 (.2015العالمي في مطلع العام المنصرم ) بالمئة من سعة االسطول التجاري 2.5نسبته 

ويذكر أن االسباب التي أدت الى ارتفاع عدد البواخر العاطلة عن العمل وسعتها االجمالية تعود الى  
الكورية  ”Hanjin“الفائض بسعة االسطول التجاري العالمي، وتراجع حركة التجارة العالمية وتوقف نشاط شركة 

 ها في نهاية شهر آب )أغسطس( المنصرم.الجنوبية التي أعلنت إفالس
نشاطها أي وقف حاوية نمطية قبل  622958كانت تستخدم أسطوال تبلغ سعته  ”Hanjin“فشركة  

 بالمئة من السعة االجمالية الحالية لسعة البواخر العاطلة عن العمل. 36.64ما نسبته 
********** 

Hamburg Sud sale was not “absolutely essential” 
CEO Ottmar Gast says German line has been profitable over the last eight years. 

Maersk Line’s acquisition of Hamburg Sud was not an “emergency sale” by its parent Oetker 

Group.  

The German containership company’s CEO Ottmar Gast told the Hamburger Abendblatt that 

the deal was not “absolutely essential” and Hamburg Sud has been profitable for the last eight 

years. He denied the owner had been losing EUR 1m ($1.07m) per day, but admitted results 

had been unsatisfactory for Oetker. 

Gast, 64, said Hamburg Sud had to become part of a bigger structure in light of recent alliance 

shake-ups and consolidation in the sector, however. 

He added he is not content with business so far this year, but development has been in line with 

expectations. 

The CEO added he expects to stay in his job until the end of 2017, when he will retire. 

“I have been with Hamburg Sud for more than 20 years and am now the one who will 

accompany the sale to the conclusion. These are moving times – also for me”, he told the 

newspaper. 

Gast said operational decisions will continue to be taken independently of Maersk until it 

completes the takeover. 

He revealed there had been intensive talks with other companies, but would not name names 

due to confidentiality. 
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“I have been approached in the past months by almost all large container shipping companies”, 

he said. “It was both about acquisitions and mergers. Hamburg Sud was very popular”. 

But Oetker wanted to sell, not merge, he added.  

No talks had taken place with compatriot Hapag-Lloyd, however, after the failed merger 

process of 2013. 

The German company, which operates 130 containerships with a capacity of 625.000 TEU, 

will continue as a separate brand under Maersk’s ownership. 

Tradewinds  

********** 

مليار دوالر في شهر تشرين االول )أوكتوبر(  42.6ارتفاع عجز الميزان التجاري االميركي الى 
2016 

أظهرت االحصاءات الصادرة عن مكتب التجارة الخارجية في الواليات المتحدة االميركية، ارتفاع عجز  
التجاري في شهر تشرين االول )أوكتوبر( الماضي عما كان عليه في شهر أيلول )سبتمبر( المنصرم،  الميزان

مليون دوالر  226بالمئة. فقد استوردت الواليات المتحدة بـ 17.8مليار دوالر بزيادة  42.6فقد بلغ هذا العجز 
 1.8مليار دوالر بانخفاض  186.4بالمئة عن شهر أيلول، في حين صدرت بـ 1.3في تشرين االول بارتفاع 

 بالمئة.
بالمئة في  2.1وأفادت االحصاءات أن عجز الميزان التجاري للواليات المتحدة االميركية انخفض الى  

 االشهر العشرة االولى من العام الحالي، عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام المنصرم.
********** 
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