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من العام  الشهرين االولينالمالية في  الوارداتمجموع انسحب على مرفأ بيروت مالية في االجحركة الارتفاع  -
2018. 

 

  .وكميات البضائعزيادة بعدد البواخر  -

  .البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي و البضائع اللبنانية المصدرةنمو حركة  -

  .بحركة الحاوياتارتفاع جيد  -

  .انيةتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانخفاض المستوردة برسم االستهالك المحلي و حركة الحاويات زيادة ب -

  .بحركة الحاويات برسم المسافنة نمو كبير -

  حركة السيارات.انخفاض ملموس ب -

  .مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناءارتفاع الحركة االجمالية انسحب ايضا على  -

صادية لبنان من جديد لن يتم إال مع إصالحات اقت ضالرئيس الفرنسي: نهو الرئيس عون في برقية شكر الى  -
 .ومالية واجتماعية ومحاربة الفساد

8/9 

 9/10  .شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي الستقرار لبنان ”Cedre“الرئيس الحريري: مؤتمر  -

- mpared with cocontainers handled at Beirut Port at February 2018 Summary of 

the same period of 2017. 

10/12 

  .2018جيد بحركة الحاويات في مرفأ بيروت خالل الشهرين االولين من العام ارتفاع  -
  .حاوية نمطية 212.561مرفأ بيروت تداول  -
حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتراجع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع ارتفاع  -

 .لبنانية
 

  .حركة الحاويات برسم المسافنةبزيادة ملموسة  -

  .بالمئة من مجموع الحاويات 35نمو حصة حركة الحاويات برسم المسافنة الى  -
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  تعتمد مرفأ بيروت لعمليات المسافنة.خطوط بحرية جديدة  -

 12/14 فنيانوس: مثلما وضعنا القسم الثاني للمخطط التوجيهي لمطار بيروت كذلك فعلنا لمرفأ بيروت. -
  مرفأ بيروت أصبح من أهم المرافئ في المتوسط. -
  .قريطم: كانت للوزير فنيانوس االيادي البيضاء في إعداد مشروع المخطط التوجيهي للمرفأ -

  .أهم الخيارات المقترحة لتوسيع المرفأ -

- Lebanese  andKhoury announces cooperation program between “BMW” 

.universities 

14 

 14 .7201بالمئة في العام  2.2نمو الناتج المحلي االجمالي في لبنان  -

 15 االجراءات والشروط المطلوبة للتخليص الجمركي المسبق في مرفأ بيروت. -

- Summary of Tripoli Port statistics at February 2018 compared with the same 

.period of 2017 

15/17 

ارتفاع حركة الحاويات والسيارات وانخفاض عدد البواخر وكميات البضائع وعدد الشاحنات في مرفأ طرابلس  -
 .2018خالل الشهرين االولين من العام 

 

  انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية. تراجع الحركة االجمالية -

  .مرفأ طرابلس يستقبل مزيدا من بواخر الكونتينر -

- Lebanese Australian  Businessman acquired 5% of Bank of Beirut’s ordinary and 

.capital stake 

17 

 18 وديع كنعان: سياحة االراضي المقدسة أصبحت متاحة للجميع. -
 18 .2018تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل االول من العام تمديد مهلة  -

- .January 2018February 2018 compared with  inSummary of Beirut Port statistics  19/22 

  .2018نسحب على مجموع الواردات المالية في شباط )فبراير( ارتفاع كميات البضائع ا -
  .ت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحراارتفاع عدد البواخر وكميا -
  .تراجع مجموع الحاويات -
زيادة بحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع  -

 .لبنانية وبرسم المسافنة
 

  .تراجع كبير بحركة السيارات -
  .ع كميات البضائع انعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناءارتفا -

 22/23 .2018سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل الشهرين االولين من العام  4.744 -

- “KIA” ما تزال االكثر مبيعا في لبنان.  
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 23 .إعادة انتخاب الجميل رئيسا لجمعية الصناعيين اللبنانيين -

 23/24 .توسيع مطار رفيق الحريري طلب محمد الحوت: فنيانوس -

 24 .جديد لدائرة الجمارك في مرفأ طرابلساللمبنى لوضع حجر االساس  -

- .days to a few hours reduced from 16Customs clearance  24/25 

 25 .اتفاقية للنقل الجوي بين السعودية والعراق -

- DP World videos down under crane delivey. 25 

 26 .ليون دوالر من صندوق النقد العربيم 100بـالسودان يحصل على قرض  -

 26 .المزيد من سياح الرحالت البحرية في مرفأ راشد االماراتي -

- .ays to acquire 25pc stake in Moscow’s Vnukovo airportQatar Airw 26/27 

 27 . 2018حاوية نمطية حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني في الشهرين االولين من العام  132.752 -

 27 .محطة حاويات جديدة في ميناء جيبوتي -

- Gulftainer terminal welcomes biggest ship. 27/28 

 28 .بة المال العام في دبيجهاز لمراق -

 28 .2017المغربي في العام ماليين حاوية نمطية حركة مرفأ طنجه  3.3 -

 29 .خط بحري جديد بين سوريا وليبيا -

- member liners complete joint venture investment of US$3b. ”One“ 29 

 29 .2018عام مليون حاوية نمطية حركة مرفأ جده االسالمي في الربع االول من ال -

 30 .هشام عرفات: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خالل السنوات العشر المقبلة -

- 2019: Drewry.-Container shipping industry to see modest growth in 2018 30 

 31 مطار مدني سعودي على ساحل البحر االحمر السعودي. -

- future. and IBM: building the port of theRotterdam  31 

 31/32 .2018مليون دوالر ايرادات قناة السويس في الشهرين االولين من العام  887 -

 32 مليار دوالر غرامة على ثالث أكبر بنك أميركي في الواليات المتحدة. -

- takes delivery of its first newbuild and appoints 5 senior executives. ”One“ 32/33 
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 33 .باريس: افتتاح أول خط للحافالت الكهربائية في العالم -

- World’s 20 leading airports saw freight traffic rise 6.8pc in 2017. 33 

- “Hapag Lloyd”  34 .2017تحقق أرباحا في العام تستعيد عافيتها و 

- Maersk pays US$260m for 6 used box ships, some previously owned by Hanjin. 34 

 34/35 .2017المصنعة للحاويات في العام  ”Singamas“مليون دوالر أرباح  14.4 -

- e.forcShipping vessel attack warning made by EU Navy  35 

 36 الصينية. ”Cosco“ألف حاوية نمطية لـ  20 باخرة ثالثة سعة -
 36 .2017أرباح جيدة للخطوط الجوية الصينية في العام  -

- “Cosco” اجراءات االستحواذ على :“OOCL” .36 تنتهي في حزيران )يونيو( القادم 

- Europe rate war looms as capacity is set to bulge.-Asia 37 

 37 .نوبية خالل السنوات الثالث القادمةسفينة جديدة لكوريا الج 200 -
- Norwegian firms start first autonomous shipping company. 38 

 38 .2017مليار دوالر عائدات قناة بنما في العام  1.650 -
- Hamburg Sud teams up to cut port emissions. 39 

 39 .ممر نقل بحري جديد بين روسيا والصين -

- nt marine orders 20 vessels.Hyundai mercha 40 

 40/41 .2017أفضل المطارات العشرين االولى في العالم في العام  -

- Haiphong (JKH) Service.-Korea-Wan Hai  Lines inaugurates Japan 41/42 

 42 .2018احصاءات تجارة لبنان الخارجية خالل الشهرين االولين من العام  -

 

 

 

كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية  باإلمكان االطالع على
  www.icnbeirut.com  للمالحة في بيروت 
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Summary of Beirut Port Statistics at February 2018 

compared with the same period of 2017 
Subjects 1st 2 months 

2018 

1st 2 months 

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

311 291 +20 +7 % 

Total Tonnage handled (tons) (million) 1,361 1,341 +20 

thousand 

+1 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

1,195 1,188 +7 

thousand 

+1 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

166 153 +13 +8 % 

Total Containers handled (TEU) 212,561 189,059 +23,502 +12 % 

Total containers imported (TEU) 103,437 93,723 +9,714 +10 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

66,937 65,240 +1,697 +3 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

446 92 +354 +385 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

36,054 28,391 +7,663 +27 % 

Total containers exported  (TEU)  104,296 92,316 +11,980 +13 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

13,400 14,590 -1,190 -8 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

53,450 48,813 +4,637 +9 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

37,446 28,913 +8,533 +30 % 

Total containers transshipment (TEU) 73,500 57,304 +16,196 +29 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

4,828 3,020 +1,808 +60 % 

Total cars handled (cars) 12,677 18,005 -5,328 -30 % 

Total imported cars (cars) 11,129 15,159 -4,030 -27 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 1,548 2,846 -1,298 -46 % 

Total port revenues (USD) (million)  39,852 36,133 +3,719  +10 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

3,636 1,644 +1,992 +121 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

43,488 37,777 +5,711 +15 % 
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 الميناءنسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة اارتفاع حركة مرفأ بيروت االجمالية 
 8201خالل الشهرين االولين من العام 

 مليون دوالر 43.4سيارة و  67712.حاوية نمطية،  212.561مليون طن،  1.361باخرة،  311
، 2018أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية جيدة خالل الشهرين االولين من العام 

عكس ايجابا على ان . كما أفادت أن ارتفاع هذه الحركة2017وأكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 
 .2017مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام  ة ورئاسة الميناء، والذي جاء أدنىالمجموع العام للواردات المرفئي

 2018و  7201مقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل الشهرين االولين من العامين  
، 2018و  2017ة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل الشهرين االولين من العامين فقد بينت المقارن

 االرقام  التالية:
 بالمئة. 7باخرة ونسبته  20قدره بارتفاع باخرة، أي  291مقابل  311: بلغ عدد البواخر

طن ونسبته  ألف 20مليون طن، أي بارتفاع قدره  341.1مليون طن مقابل  611.3بلغ  الوزن االجمالي للبضائع:
 بالمئة. 1

 مليون طن على الشكل التالي: 1.361وتوزع هذا الوزن االجمالي للبضائع البالغ        
بنمو مليون طن، أي  188.1مليون طن مقابل  195.1: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 1طن ونسبته  آالف  7قدره 
ألف طن ونسبته  13ألف طن، أي بارتفاع قدره  153ألف طن مقابل  166: بلغ وزنها رةالبضائع اللبنانية المصد

 بالمئة. 8
 8201حركة الحاويات في الشهرين االولين من العام ب جيد ارتفاع

، ارتفاعا 2018وسجلت حركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في الشهرين االولين من العام 
 23.502حاوية نمطية، أي بزيادة قدرها  189.059حاوية نمطية مقابل  212.561 بلغ مجموعهاملموسا حيث 

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبتها 
 حاوية نمطية على الشكل التالي: 212.561وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية  9.714حاوية، أي بارتفاع قدره  93.723حاوية نمطية مقابل  103.437: بلغ عددها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 10نمطية ونسبته 

حاوية، أي بزيادة  92.316حاوية نمطية مقابل  104.296: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبتها  11.980قدرها 

 اقدرهزيادة بحاوية، أي  3.020حاوية نمطية مقابل  4.828: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 60 احاوية نمطية ونسبته 1.808
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 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة ؟
الل الشهرين االولين من العام حاوية نمطية خ 103.437وتوزعت حركة الحاويات المستوردة البالغة  

 ، كاآلتي:2018
حاوية للفترة ذاتها من  65.240حاوية نمطية مقابل  66.937: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  1.697، أي بارتفاع قدره 2017العام 

حاوية نمطية ونسبته  354قدره بارتفاع حاوية، أي  92ابل حاوية نمطية مق 446: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 385

 7.663قدره  بارتفاعحاوية، أي  28.391حاوية نمطية مقابل  36.054: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 27حاوية نمطية ونسبته 

 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها ؟
حاوية نمطية في الشهرين االولين  104.296كة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها والبالغة وتوزعت حر  

 ، كاآلتي: 2018من العام 
حاوية للفترة ذاتها من العام  14.590حاوية نمطية مقابل  13.400: بلغت الحاويات المصدرة ببضائع لبنانية

 المئة.ب 8حاوية نمطية ونسبته  1.190قدره بانخفاض ، أي 2017
غ مجموعها : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  4.637قدره  بارتفاع  حاوية، أي 48.813حاوية نمطية مقابل  53.450
قدره  بارتفاعحاوية، أي  28.913ية مقابل حاوية نمط 37.446: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 30حاوية نمطية ونسبته  8.533
 حركة المسافنةارتفاع كبير ب

وبلغ المجموع العام للحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت خالل الشهرين االولين من العام  
 اقدره بزيادة كبيرة، أي 2017من العام  حاوية للفترة نفسها 57.304حاوية نمطية مقابل  73.500الحالي 

 بالمئة. 29 احاوية نمطية ونسبته 16.196

 8201حركة السيارات في الشهرين االولين من العام تراجع 
االولين  في الشهرين مرفأ بيروت عدد السيارات التي تداولهامن جهة ثانية، أظهرت االحصاءات انخفاض  

قدره بانخفاض ، أي 2017سيارة للفترة ذاتها من العام  18.005قابل سيارة م 12.677الى ، 2018من العام 
 بالمئة. 30سيارة ونسبته  5.328
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 ، كاآلتي:2018االولين من العام سيارة في الشهرين  12.677وتوزع هذا المجموع البالغ  
 27ونسبته  سيارة 4.030قدره بتراجع سيارة، أي  15.159سيارة مقابل  11.129: بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة.
سيارة ونسبته  1.298قدره بانخفاض سيارة، أي  2.846سيارة مقابل  1.548: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 46

 على مجموع الوردات المرفئية ورئاسة الميناءاالجمالية انعكس ايجابا حركة ارتفاع  ال
، 2018االجمالية في الشهرين االولين من العام  أن ارتفاع الحركة أيضا أفادت احصاءات مرفأ بيروتو  

 37.777ابل مليون دوالر مق 43.488ارتفع الى مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي انعكس ايجابا على 
 بالمئة. 15دوالر ونسبته مليون  5.711قدره بارتفاع ، أي 2017مليون دوالر للفترة عينها من العام 

 مليون دوالر على الشكل التالي: 43.488وتوزع هذا المجموع البالغ  
مليون  3.719 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  36.133مليون دوالر مقابل  39.852: بلغ مجموع الواردات المرفئية

 بالمئة. 10دوالر ونسبتها 
 1.992قدره بتحسن مليون دوالر، أي  644.1مليون دوالر مقابل  3.636: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء

  بالمئة. 121دوالر ونسبته مليون 
********** 

ديد لن ج الرئيس عون ابرق الى الرئيس الفرنسي لشكره على جهوده في مؤتمر "سيدر": نهوض لبنان من
 يتم اال مع اصالحات تنسجم واهتماماتي بمحاربة الفساد

 اصالحات مع اال يتم لن جديد من لبنان نهوض ان عون ميشال العماد الجمهورية رئيس اكد
 .ماعية يحتاجها بشكل حثيثواجت ومالية  اقتصادية
هود نويل ماكرون شكره فيها على الججاء في رسالة وجهها الى الرئيس الفرنسي ايما  كالم الرئيس عون          

الذي انعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي، معربا عن امتنانه للمساهمة   ”Cedre”التي بذلها من اجل انجاح مؤتمر
المالية الفرنسية التي اتت على شكل هبات وقروض ميسرة "والتي تلبي حاجة ماسة للبنان تهدف الى اطالق حركة 

 ."النمو فيه
ئيس عون للرئيس ماكرون عن ثقته بان الدعم الفرنسي الكامل للبنان سيكون مثمرا في مؤتمر بروكسل واعرب الر 

يشهد لمتانة العالقات التاريخية التي تجمع بين بلدينا "دعم   "، مشيرا الى انه2كما كان عليه في مؤتمر "روما 
ها الى خالل زيارة الدولة التي قمت ب والتي تسهرون على توطيدها وتترك عميق االثر في نفسي على ما لمسته

 ."فرنسا في ايلول الماضي
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حات ال"ان نهوض لبنان من جديد لن يتم اال مع اص  واضاف الرئيس عون في رسالته الى الرئيس ماكرون:
اقتصادية ومالية واجتماعية يحتاجها وطني بشكل حثيث. وهي اصالحات تنسجم مع كلمتكم الختامية في مؤتمر 
"سيدر"، ومع احدى اهتماماتي االساسية التي تتلخص بمحاربة الفساد ومخاطره، من دون هوادة. ومما ال شك فيه 

لمقبلة وتشكيل حكومة جديدة من شأنهما ان يوطدا هذا ان تجديد دم المجلس النيابي نتيجة االنتخابات النيابية ا
 ."التوجه

 .للقيام بزيارة دولة الى لبنان  وختم الرئيس عون رسالته مجددا الدعوة الى الرئيس ماكرون
********** 

 شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي الستقرار لبنان ”Cedre“الرئيس الحريري: مؤتمر 
سعد الحريري مؤتمر "سيدر" بأنه "شراكة بين لبنان والمجتمع الدولي الستقرار وصف رئيس مجلس الوزراء 

يجاد فرص عمل للشباب، وشراكة لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين ولحماية  لبنان وتحقيق نمو مستدام وا 
 ."النموذج اللبناني للسلم األهلي والعيش المشترك
العملية التي اتخذناها ماكان لمؤتمر "سيدر" أن يحقق نجاحا، وهذا  وقال: "لوال التوافق السياسي والخطوات

 ."التوافق كفيل بتنفيذ نتائج المؤتمر ميدانيا على األرض
وشدد على أن "اإلصالح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هناك مؤتمر 

والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه اإلصالحات  .صالحات"سيدر" أم ال، ألنه من المستحيل أن نكمل هكذا بدون إ
 ."ممكنة، وهي لمصلحة الوطن والمواطن

ب مجلس النواو وأكد أن كل ما يقوم به في الداخل، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون 
ولتثبيت  تأتينا من الخارج، نبيه بري، وكل الرحالت التي يقوم بها إلى الخارج، هو "لتحييد لبنان عن أي مشاكل

األمن واالستقرار"، واصفا كل ما يثار من كالم حول توطين السوريين أو الفلسطينيين بأنه "غير صحيح على 
 ."اإلطالق ويتنافى مع الدستور والقانون

كالم الحريري جاء خالل مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي، في حضور نقيب الصحافة عوني 
عالمية، تحدث خالله عن نتائج الكعكي وفا دت اليوم . واستهله بالقول: "أر "سيدر"مؤتمر وأبعاد  عليات اقتصادية وا 

جزء من مسار بدأ بروما ويستكمل في بروكسيل بعد  وهو  CEDRE أن أعرض أمامكم ما حصل في مؤتمر
 .حوالي األسبوعين

CEDRE  ات بنيتنا التحتية، بداية إلطالق امكان هو بداية لعملية تحديث اقتصادنا، بداية إلعادة تأهيل
 .القطاع الخاص وبداية لتحقيق النمو المستدام

في باريس، قدمت باسم الحكومة اللبنانية رؤيتنا الشاملة من أجل االستقرار والنمو وفرص العمل. واضاف: "
 :هذه الرؤية قائمة على أربع ركائز متكاملة
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 .برنامج انفاق استثماري بالبنى التحتية :أوال
 .ثانيا: إصالح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويا

صالحا  تثالثا: إصالحات هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، وا 
 .قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من اإلستثمارات بالقطاعات

 ."رابعا: استراتيجية لتطوير القطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات
أضاف: "لقد حقق لبنان انجازا كبيرا في مؤتمر باريس. المجتمع الدولي تجاوب مع رؤيتنا، وحصلنا على 

ثلثها من البنك الدولي، وثلثها من دول االتحاد االوروبي ومؤسساته  مليار دوالر، 11،5منح وقروض ميسرة بحوالي 
 .التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية

غالبية القروض الميسرة، هي قروض ميسرة جدا، بفائدة ال تتعدى الواحد والنص بالمئة، مع فترات سماح 
 .سنة 25 سنين، وآجال تتعدى الـ 10و 7تتراوح بين 

تحتية، لبنان بأمس الحاجة إليها. ومن دون هذه البنى الهذه القروض لن تستعمل إال لتنفيذ مشاريع 
 ."بالمئة  7بفائدة تتعدى الـ من االسواق القروض الميسرة، سيكون لبنان مضطرا لالستدانة 

********* 
Summary of containers handled at Beirut Port at February 2018 

Compared with the same period of 2017 
Subject 1st 2 months 

2018 (TEU) 

1st 2 months  

2017 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total  103,437 : 93,723 : +9,714 +10 % 

Import containers full for local 

market 

66,937 65,240 +1,697 +3 % 

Import containers empty 446 92 +354  +385  % 

Import containers full/empty for 

transshipment  

36,054 28,391 +7,663 +27 % 

Total export containers : 104,296 92,316 +11,980 +13 % 

Export containers full with 

Lebanese cargoes 

13,400 14,590 -1,190 -8 % 

Re-export empty containers 53,450 48,813 +4,637 +9 % 

Re-export containers full/ empty 

transshipment  

37,446 28,913 +8,533 +30 % 

Total containers transshipment 73,500 57,304 +16,196  +29 % 

Total restowed containers on 

board vessels 

4,828 3,020  +1,808  +60 % 

Total general (TEU) 212,561 189,059 +23,502 +12 % 
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 حاوية نمطية 212.561الى  8201ارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ بيروت خالل الشهرين األولين من العام 
تراجع تلك حاوية و  66.937حاوية والمستوردة برسم االستهالك المحلي الى  73.500حركة المسافنة الى نمو 

 حاوية نمطية 13.400الى نية ببضائع لبناالمصدرة مألى 
، مقارنة مع 2018سجل مرفأ بيروت ارتفاعا بحركة الحاويات التي تداولها في الشهرين االولين من العام  

الحاويات المستوردة برسم حركة كما أظهرت االحصاءات ارتفاع . 2017تلك المحققة في الفترة نفسها من العام 
 وتراجع حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية. رسم المسافنة،ومجموع الحاويات ب االستهالك المحلي

 مرفأ بيروت تداول 212.561 حاوية نمطية في الشهرين االولين من العام 2018
، 2017حاوية للفترة ذاتها من العام  189.059حاوية نمطية مقابل  212.561بيروت فقد تداول مرفأ  

 بالمئة. 12نمطية ونسبته  حاوية 23.502قدره جيد أي بارتفاع 
 ، كاآلتي:2018حاوية نمطية في الشهرين االولين من العام  212.561وتوزع هذا المجموع البالغ      

 9.714حاوية، أي بزيادة قدرها  93.723حاوية نمطية مقابل  103.437: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبتها 

حاوية، أي  92.316حاوية نمطية مقابل  104.296: بلغ مجموعها رة والمعاد تصديرها بحراالحاويات المصد
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  11.980بارتفاع قدره 

 اقدرهبزيادة حاوية، أي  020.3حاوية نمطية مقابل  4.828: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 60 احاوية نمطية ونسبته 1.808

 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة ؟
حاوية  103.437، والبالغة 2018وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في الشهرين االولين من العام  

 نمطية كاآلتي:
حاوية في الفترة  65.240حاوية نمطية مقابل  66.937: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  1.697، أي بارتفاع قدره 2017ا من العام ذاته
حاوية نمطية  354 اقدرهبزيادة حاوية، أي  92حاوية نمطية مقابل  446: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 385 اونسبته
ملموس  بارتفاع حاوية، أي  28.391 حاوية نمطية مقابل 36.054: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 27 احاوية نمطية ونسبته 7.663قدره 
 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها ؟

، والبالغة 2018وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في الشهرين األولين من العام  
 حاوية نمطية كاآلتي: 104.296
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حاوية للفترة ذاتها  14.590حاوية نمطية مقابل  13.400: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته  1.190قدره بانخفاض ، أي 2017من العام 

غ مجموعها : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  4.637قدره بارتفاع حاوية، أي  48.813حاوية نمطية مقابل  53.450

بارتفاع حاوية، أي  28.913ة نمطية مقابل حاوي 37.446: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 30حاوية نمطية ونسبته  8.533قدره  جيد

 مجموع حركة المسافنةارتفاع ملموس ب
حاوية نمطية في الشهرين  73.500وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت 

 اقدرهبزيادة كبيرة ، أي 2017فترة نفسها من العام حاوية في ال 57.304، مقابل 2018االولين من العام 
 بالمئة. 28 احاوية نمطية ونسبته16.196

 8201بالمئة من مجموع الحاويات في الشهرين األولين من العام  35الى ترتفع حصة حركة المسافنة 
 ،2018عام لوشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في الشهرين االولين من ا 

حاوية نمطية،  212.561بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  53حاوية نمطية ما نسبته  73.500والبالغة 
حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في الفترة ذاتها من العام  57.304بينما شكلت حركة المسافنة البالغة 

 حاوية نمطية. 189.059عام للحاويات التي تداولها والبالغة بالمئة من المجموع ال  30ما نسبته  2017
 خطوط بحرية جديدة تعتمد مرفأ بيروت لعمليات المسافنة

تجدر االشارة أخيرا، الى أن حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت تواصل ارتفاعها نتيجة العتماده  
ن دان المجاورة ال سيما الى سوريا، كما أن الشركتين البحريتيمن خطوط بحرية عدة مركزا لعمليات المسافنة نحو البل

 اللتين تعتمدان حاليا مرفأ بيروت مركزا لعمليات المسافنة زادتا من حجم تلك العمليات.
********** 

 مثلما وضعنا القسم الثاني للمخطط التوجيهي لمطار بيروت كذلك فعلنا لمرفأ بيروت فنيانوس: 
 أهم المرافئ في المتوسطمرفأ بيروت أصبح من 

عقد وزير االشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اجتماعا موسعا في ادارة واستثمار مرفأ بيروت، في  
حضور مدير مكتبه شكيب خوري ورئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم وأعضاء لجنة االدارة 

وعلمي" التي كلفت بإعداد المخطط التوجيهي لمرفأ يف وممثلين عن شركة "خطيب وأمين سر اللجنة توفيق لط
وجرى خالل االجتماع عرض مسهب لمشروع المخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت للسنوات العشرين بيروت. 
 المقبلة.
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 مـــــــــــــــــــــــطــــريـــــق
ير مرفأ من أجل تطو التي يبذلها بداية رحب قريطم بفنيانوس والحضور، وشكر الوزير على كل الجهود  

بيروت "ليقوم هذا المرفق الحيوي بدوره االقتصادي الرائد". واشار الى أن شركة "خطيب وعلمي" ستعرض المراحل 
مخطط التوجيهي العام للمرفأ للسنوات العشرين المقبلة، بإشراف الوزير فنيانوس الذي كانت التي أنجزتها لمشروع ال

نجازه . ولفت الى أن "الشركة ستقدم خيارات يمكن اعتمادها في هذا "له األيادي البيضاء في إعداد المشروع وا 
 المخطط لتعرض الحقا على مجلس الوزراء، التخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص".

 وســـــــــــــــــــــــانـــــــــــــيــــفن
بدوره قال فنيانوس: "مثلما وضعنا القسم الثاني للمخطط التوجيهي لمطار بيروت كذلك لدينا  توجه لوضع  

مخطط توجيهي لمرفأ بيروت، بغض النظر عما جرى سابقا بالنسبة الى الحوض الخامس والرابع، ونحن لم نتدخل 
ا نقوم به اليوم هو وضع رؤية مستقبلية لتضاف الى انجازات الوزارة. وأشار الى أن "هذا المشروع في ذلك، إنما م

ليس قرارا نهائيا إنما هو رؤية ومخطط لما يمكن أن نقوم به للمرفأ خالل المرحلة المقبلة"، مشيرا الى "أن كل من 
الوسائل  تؤخذ في االعتبار، حتى ال يقال عنا فيلديه رؤية لتطوير هذا المشروع أو مالحظات عليه يضع اقتراحاته ل

االعالمية أننا وضعنا عمال معّلبا، نحن سنضع مهلة شهر لالطالع على الدفتر ووضع المالحظات على المخطط، 
ذا كان وزير االشغال في الحكومة المقبلة لديه رؤية مختلفة يضعها أيضا".  بعدها يتم رفعه الى مجلس الوزراء، وا 

انوس ادارة المرفأ واألعضاء "على التعاون المثمر مع وزارة االشغال وكل جديد قدمته ادارة المرفأ وشكر فني 
 الذي أصبح يضاهي مرافئ الشرق االوسط على البحر االبيض المتوسط".

وأكد "أن مستقبل لبنان واعد وزاهر، وما حصل في مؤتمر سيدر، إذا أحسّنا التصرف به، يمكن أن يؤدي  
 بير في لبنان ويفتح فرص عمل للشباب".الى عمل ك

 من جهة ثانية، علم أن من أهم الخيارات المقترحة هي: 
( قادرا على التعامل multi purposeردم الحوض الرابع واستحداث مكانه رصيفا متعدد االستعماالت ) -

 مع بواخر الحاويات والبضائع العامة.
 ز مجرى نهر بيروت.توسيع محطة الحاويات من جهة الشرق، وذلك بتجاو  -
 من الحوض الرابع. مردم قس -

والمعلوم أن الخيار االول هو االوفر ماليا واالفضل عمليا ولوجستيا، فتكلفته ستكون أدنى بكثير من التوسع 
من الشرق الذي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة لالستمالك من جهة، واستكمال تطويل مكسر الموج الرئيسي ذات 

جهة أخرى. أما التوسع من جهة الغرب والمتمثل بردم الحوض الرابع واستحداث مكانه رصيفا االعماق الكبيرة من 
 )مستوعبات وبضائعمتر، فسيؤدي الى بناء محطة جديدة متعددة االستعمال  15.5متر وعمق  500جديدا بطول 
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ألف متر، باالضافة الى زيادة القدرة االستيعابية للمستوعبات  140عامة( مع باحات جديدة للتخزين تفوق مساحتها الـ
ألف طن. وسوف يجهز الرصيف  500ألف حاوية نمطية، والقدرة االستيعابية للبضائع العامة بحوالي  250بحوالي 

 معدات حديثة ومتطورة من شأنها زيادة االنتاجية في مناولة البضائع العامة والمستوعبات.الجديد برافعات و 
********** 

Khoury announces cooperation program between BMW and Lebanese universities 
Minister of Economy and Trade, Raed Khoury, announced a cooperation program between 

BMW International and Lebanese universities. This cooperation program aims at signing 

memorandums of understanding with Lebanese universities to train Lebanese students at BMW 

and select distinguished candidates to join the BMW Group. 

Vice President of Logistics Planning at BMW, Dr. Dirk Dreher, delivered a welcoming speech 

in which he thanked Minister Khoury for patronizing the event and praised BMW's interest in 

Lebanon and in enhancing the capabilities of its students. 

"This program is one of the ways to boost Lebanese youths' potential and thus strengthen the 

Lebanese economy which is set to attract foreign investments," Khoury said. "One of the pillars 

of the economic plan that is being established is to train young people and create jobs for them." 

National News Agency (nna-leb.gov.lb) 

********** 

 7201بالمئة في العام  2.2نمو الناتج المحلي االجمالي في لبنان 
ذكر تقرير صادر عن "وحدة المعلومات االقتصادية" في "بنك عوده" عن أن الناتج المحلي االجمالي  

 2018بالمئة في العام  2.3ومن المتوقع أن يرتفع الى ، 2017بالمئة في العام  2.2ارتفع الى الحقيقي للبنان 
، ما ينعكس 2012. واعتبر التقرير أن هذا النمو أقل من مستويات عام 2022 -2018في العام  2.9دل وبمع

ما ستظل االستهالك واالستثمار الخاصين ك مي. وفي ظل هذه الخلفية سيستمر توقفعدم االستقرار الداخلي واالقلي
ب الحرب رق التجارة البديلة الباهظة بسبالصادرات الصناعية والزراعية محصورة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وط

 المستمرة في سوريا. 
ولفت التقرير الى أنه من شأن القيود السياسية أن تكفل هيمنة تدابير وقف الفجوة بدال من التخطيط على  

 المدى الطويل على وضع السياسات عموما، مع بقاء البنى التحتية متأثرة بشدة.
لة اصالحية من أجل جذب معونات جديدة من المانحين واالستثمار وتحاول الحكومة الحفاظ على حم 

لدعم خططها لتطوير البنية التحتية الضخمة. لكن الداعمين االجانب سيقومون بصرف االموال ببطء بسبب 
 االخفاقات السابقة في السياسات.

********** 
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 في مرفأ بيروت االجراءات والشروط المطلوبة للتخليص المسبق للبضائع
من المتوقع أن تباشر ادارة الجمارك اللبنانية قريبا اعتماد التخليص المسبق للبضائع المستوردة، تماشيا  

جل تخفيض معدل مكوث البضائع في مرفأ بيروت تدريجيا والذي مع مبدأ تيسير التجارة وتسهيلها، وذلك من أ
مرتفعا جدا مقارنة بالمرافئ في البلدان المتطورة، للوصول الى الحد االدنى المطلوب، وسوف ينعكس حاليا يعتبر 

 داعتماد التخليص المسبق للبضائع المستوردة ايجابا على االقتصاد الوطني عن طريق تخفيض الوقت وتوفير الجه
والمال واالستغناء عن االجراءات الورقية وتحسين االداء الجمركي، عبر تعزيز القدرات المؤسساتية للجمارك دون 

وقد وضعت ادارة الجمارك الشروط وحددت االجراءات للسماح للشركات والمؤسسات تقديم  االخالل بالرقابة الفعالة.
 يص المسبق عليها.بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها واجراء التخل

 ويمكن تلخيص أهم تلك الشروط واالجراءات كالتالي: 
 أن تكون الجهة الراغبة باالستفادة من هذه التسهيالت من أصحاب المالءة واالستقامة... -
 ..أن ال تكون قد ارتكبت مخالفة جمركية جسيمة. -
 معاملة سنويا. 50أن يزيد عدد معامالتها في االستيراد عن  -

عملية التخليص المسبق للبضائع الرقابة الفعالة للجمارك من جهة، وتكليف مصلحة التدقيق وسوف ترافق 
والبحث عن التهريب من جهة أخرى، للقيام بإجراءات تقييم سنوي لعّينة مختارة من الشركات والمؤسسات المستفيدة 

 من هذه التسهيالت للتحقق من استمرار استيفائها للشروط المفروضة.
********** 

Summary of Tripoli Port Statistics at February 2018 

Compared with the same period of 2017 
 1st 2 months  

2018 

1st 2  months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  93 132 -39 -30 % 

Total Tonnage handled (tons) 263,262 348,800 -85,538 -25 % 

Total imports (tons) 207,501 276,934 -69,433 -25 % 

Total exports (tons)  55,761 71,866 -16,105 -22 % 

Total Containers 2,533 1,540 +993 +64 % 

Total Cars handled (cars) 724 681 +43 +6  % 

Total trailers  3,048 4,166 -1,118 -27 % 

Trailers discharged 1,713 2,019 -306 -15 % 

Trailers loaded 1,335 2,147 -812 -38 % 

Total Port revenues (million) USD 3,038 3,346 -308 

thousand 

-9 % 
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ارتفاع حركة الحاويات والسيارات وانخفاض كميات البضائع وعدد الشاحنات والواردات المرفئية في الشهرين 
  2018االولين من العام 

 93 باخرة، 263 ألف طن، 724 سيارة، 2.533 حاوية نمطية، 3.048  شاحنة و 3 ماليين دوالر 
ائع حركة البضعدد البواخر و ارات وتراجع أفادت احصاءات مرفأ طرابلس ارتفاع حركة الحاويات والسي 

والشاحنات خالل الشهرين االولين من العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أظهرت 
 تراجع مجموع الواردات المرفئية.

 رقام التالية:، األ2018و  2017وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل الشهرين االولين من العامين  
 بالمئة. 30باخرة ونسبته  39، أي بانخفاض قدره 2017باخرة للعام  132باخرة مقابل  93: بلغ مجموع البواخر
طنا ونسبته  85.538طنا، أي بتراجع قدره  348.800طنا مقابل  263.262: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة. 25
 طنا على الشكل التالي: 263.262وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

طنا ونسبته  69.433طنا، أي بانخفاض قدره  276.934طنا مقابل  207.501: بلغ وزنها البضائع المستوردة
 بالمئة. 25

طنا، أي بانخفاض قدره  71.866طنا مقابل  55.761: بلغ وزنها البضائع المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 22طنا ونسبته  16.105

حاوية نمطية ونسبتها  993حاوية، أي بزيادة قدرها  1.540حاوية نمطية مقابل  2.533: بلغ مجموع الحاويات
 بالمئة.  64

 بالمئة. 6سيارة ونسبته  43سيارة، أي بارتفاع قدره  681سيارة مقابل  724: بلغ عدد السيارات
ر الرو/رو )عبارات( ومشحونة عليها مقابل شاحنة محملة بالبضائع المفرغة من بواخ 3.048: بلغ عدد الشاحنات

 بالمئة. 27شاحنة ونسبته  1.118شاحنة، أي بانخفاض قدره  4.166
 شاحنة كاآلتي: 3.048وتوزع هذا المجموع للشاحنات البالغ  

، أي بانخفاض 2017شاحنة للفترة ذاتها من العام  2.019شاحنة مقابل  1.713: بلغ عددها الشاحنات الواردة
 بالمئة. 15شاحنة ونسبته  306قدره 

 38شاحنة ونسبته  812شاحنة، أي بتراجع قدره  2.147شاحنة مقابل  1.335: بلغ عددها الشاحنات الصادرة
 بالمئة.
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 على مجموع الواردات المرفئيةانسحب أيضا عدد الشاحنات البضائع و  انخفاض كميات
من جهة ثانية، بينت االحصاءات أن تراجع الوزن االجمالي للبضائع وعدد الشاحنات في الشهرين االولين  

ن مليو  3.346مليون دوالر مقابل  3.038من العام الحالي انسحب أيضا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 9آالف دوالر ونسبته  308دوالر للفترة عينها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 

 يستقبل مزيدا من بواخر الكونتينرمرفأ طرابلس 
وتجدر االشارة الى أن استحداث رصيف جديد لبواخر الحاويات في مرفأ طرابلس ما يزال يستقطب المزيد  

 أدى الى استمرار ارتفاع عدد الحاويات التي يتداولها المرفأ شهريا. من الخطوط البحرية للتعامل معه، ما
من جهة ثانية، عقد وزير االشغال العامة والنقل اجتماعا مع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس  

ة شعبد الحفيظ القيسي ومدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر والمهندس سهيل سرور في دار الهندسة لمناق
التفاصيل الفنية والهندسية لمشروع تطويل رصيف الحاويات في المرفأ، ليتمكن من تقديم أفضل الخدمات للبواخر 
التي تؤمه. فأكد فنيانوس صدور المرسوم المتعلق بإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي الرامي الى الموافقة 

 مشروع وتطوير مرفأ طرابلس. على القرض المقدم من البنك االسالمي للتنمية لتمويل
********** 

Lebanese Australian businessman Sarkis Nassif has acquired 5 percent of Bank of 

Beirut’s ordinary and capital stake 
According to a press release, Nassif, who is the head of Holdmark Property Group in Australia, 

has “joined the family of Bank of Beirut shareholders with a 5 percent stake in the equities of 

the bank.” The statement said the acquisition still needs the approval of the Central Bank. 

Bank of Beirut recorded a net profit of $204.42 million in 2017, an increase of 1.51 percent 

compared to 2016. The bank’s assets rose by 6.78 percent to $18.37 billion, with its loan 

portfolio increasing by 19.24 percent to $5.69 billion, while its shareholder’s equity rose by 

1.86 percent to $2.35 billion. 

Bank of Beirut is one of the five leading banks in Lebanon in terms of assets, deposits and 

profits. 

Commenting on Nassif’s joining, Bank of Beirut’s Chairman of the board of directors Salim 

Sfeir said: “The Bank of Beirut is proud to have a successful Lebanese businessman who 

excelled in his career in Australia. This step is part of Bank of Beirut’s expansion plan. 

“We look forward to working with Mr. Sarkis Nassif, who shares the same values and 

ambitions and this will create a more solid foundation that will enable us to benefit from more 

global opportunities.” 

Bank of Beirut is the only Lebanese bank that has an Australian subsidiary – Bank of Sydney, 

with 16 branches in that country. 

The Daily Star 

********** 
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 وديع كنعان: سياحة االراضي المقدسة أصبحت متاحة للجميع
عقد رئيس لجنة السياحة في المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي وديع كنعان، في إطار ورشة عمل "سنة 

من شركات  6والسفر، والتقى  السياحة الدينية"، إجتماعا في وزارة السياحة، بالتعاون مع نقابة شركات السياحة
 .جورج فريحة "Visit Lebanon"السياحة والسفر، بحضور المدير العام ل

 "Visit Lebanonوتطرق االجتماع الى تطوير أول منتج سياحي ديني وتسويقه ضمن "الملتقى الثاني ل
بهدف جذب جزء من  من شهر ايار المقبل، 11و  10اجنبية وعربية في دينية  شركة سياحة  150الذي سيضم 

  .مليون سائح، هدف وجهتهم السياحة الدينية أن يجولوا حول العالم سنويا 80
وشدد كنعان على "اهمية العمل على تنوع العروض التي تستقطب السائح األجنبي على مدار السنة، 

ى ي منه هيكل سليمان، إلوادخال المواقع والمقامات والمزارات الدينية ضمن البرامج السياحية، من األرز الذي بن
صيدا التي زارها النبي ايليا وصنع فيها المسيح عجائب، إلى قانا، وجبل حرمون الجبل المقدس، وصوال إلى صور 
التي زارها بولس الرسول، وغيرها، مثل بعلبك والشمال وجبل لبنان على مساحة الوطن، ليأتي السائح إلى هذه 

 ."كتشف تاريخنااألراضي المقدسة المتاحة للجميع وي
********** 

 تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل االول من العام 2018
 30/4/2018نيسان )أبريل( الحالي، مدد بموجبه لغاية  12أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا بتاريخ  

، وبتقديم التصريح الدوري وطلبات 2018ن العام ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل االول م
 االسترداد العائدة لهذا الفصل. 

ويأتي هذا القرار "إلفساح المجال أمام المكلفين تقديم تصاريحهم عبر النظام الضريبي االلكتروني، وبهدف 
 ."تجنبهم الغرامات لعدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية

********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in February 2018 

compared with January 2018 
Subjects February   

2018 

January 

2018 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Beirut Port 158 153 +5 +3 % 

Total Tonnage handled (thousand)  722 639 +83 +13 % 

Total  imports for Lebanese markets (tons) (thousand) 636 560 +76 +14 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) (thousand) 86 79 +7 +9 % 

Total Containers handled (TEU) 105,801 106,760 -959 -1 % 

Total containers imported (TEU) 53,226 50,211 +3,015 +6% 

Total containers imported for local market (TEU) 35,328 31,609 +3,719 +12 % 

Total containers imported empty (TEU)  102 344 -242 -70 % 

Total containers imported for transshipment  (TEU) 17,796 18,258 -462 -3 % 

Total containers exported  (TEU)  50,441 53,855 -3,414 -6 % 

Total containers exported with Lebanese goods (TEU) 6,341 7,059 -718 -10 % 

Total containers re-exported empty (TEU) 25,401 28,049 -2,648 -9 % 

Total containers re-exported (transshipment) (TEU) 18,699 18,747 -48 -1 % 

Total containers transshipment (TEU) 36,495 37,005 -510 -1 % 

Total containers restowed on board vessel 2,134 2,694 -560 -21 % 

Total cars handled (cars) 6,321 6,356 -35 -1 % 

Total imported cars (cars) 5,459 5,670 -211 -4 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 862 686 +176 +26 % 

Total port revenues (USD) (million)  18,844 21,008 -2,164 -10 % 

Total harbor master fees (USD) (thousand)  3,122 514 +2,608 +507 % 

Total Port revenues & harbor master fees (USD) (million)  21,966 21,522 +444 +2 % 

 

باط شمجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في مرفأ بيروت يحافظ على حركته الجيدة ويسجل ارتفاعا ب
 2018فبراير( من العام )

شبيهة  ، جاءتالماضي( فبراير)شباط أفادت احصاءات مرفأ بيروت أن الحركة االجمالية التي سجلها في  
ا على هذه الحركة الجيدة انسحبت أيض، كما بينت أن المنصرم( يناير)الثاني في شهر كانون بتلك التي سجلها 

 ورئاسة الميناء.مجموع الواردات المرفئية 
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 8201ط الثاني وشبامقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل كانون 
 لتالية:اوشباط من العام الحالي الوقائع ت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري كانون الثاني ظهر وأ   

 3ونسبته بواخر  5قدره بارتفاع ، أي الثاني المنصرمباخرة في كانون  531باخرة مقابل  581: بلغ عدد البواخر
 بالمئة.

 األف طن ونسبته 83 اقدرهبزيادة ألف طن، أي  639ألف طن مقابل  722: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
           بالمئة. 13

 الماضي على الشكل التالي:شباط ألف طن في  722وتوزع هذا المجموع البالغ 

 76قدره بارتفاع ألف طن، أي  560ألف طن مقابل  636: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 14طن ونسبته ألف 

 9طن ونسبته آالف  7قدره بنمو ألف طن، أي  79ألف طن مقابل  86: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة.

 8201شباط مجموع الحاويات في ب طفيف انخفاض
 حاوية 105.801شباط الماضي الى مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر بينما تراجع 

حاوية نمطية ونسبته  959قدره  طفيف بانخفاض، أي الثاني المنصرمحاوية في كانون  106.760نمطية مقابل 
 بالمئة. 1
 الماضي، كاآلتي:شباط حاوية نمطية في شهر  105.801وتوزع هذا المجموع البالغ  

بارتفاع ، أي ني المنصرمالثاحاوية في كانون  50.211حاوية نمطية مقابل  53.226: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  3.015قدره 

قدره بتراجع حاوية، أي  53.855حاوية نمطية مقابل  50.441: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  3.414

حاوية، أي بانخفاض قدره  2.694ة مقابل حاوية نمطي 2.134: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته  560

 ؟8201شباط كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية كاآلتي: 53.226والبالغة شباط الماضي وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في 

حاوية في كانون  31.609اوية نمطية مقابل ح 35.328: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  3.719قدره  بارتفاع ، أي الثاني المنصرم
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حاوية نمطية  242حاوية، أي بانخفاض قدره  344حاوية نمطية مقابل  210: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 70ونسبته 

 462قدره بتراجع حاوية، أي  18.258حاوية نمطية مقابل  17.796: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته 

 ؟ 8201شباط بحرا في وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 
حاوية  50.441والبالغة شباط الماضي وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في 

 نمطية، كاآلتي:

الثاني حاوية في كانون  7.059حاوية نمطية مقابل  6.341بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 10ة ونسبته حاوية نمطي 718، أي بانخفاض قدره المنصرم

 25.401غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  2.648حاوية، أي بتراجع قدره  28.049حاوية نمطية مقابل 

قدره بانخفاض حاوية، أي  18.747نمطية مقابل  حاوية 18.699: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  48

 8201شباط حركة الحاويات برسم المسافنة في وتراجع 
ماضي شباط الوبينت االحصاءات أن حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في  

حاوية  510 بانخفاض قدره، أي في كانون الثاني المنصرمحاوية  37.005حاوية نمطية مقابل  36.495بلغت 
 بالمئة. 1نمطية ونسبته 

 8201شباط انخفاض حركة السيارات في 
سيارة  6.321واستمرت حركة السيارات في مرفأ بيروت باالنخفاض، فقد بلغ عددها في شباط الماضي  

 بالمئة. 1سيارة ونسبته  35المنصرم، أي بتراجع قدره الثاني سيارة في كانون  6.356مقابل 

 من العام الحالي، كاآلتي: شباط سيارة في  6.321وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 4سيارة ونسبته  211قدره بتراجع سيارة، أي  5.670سيارة مقابل  5.459: بلغت السيارات المستوردة

 26سيارة ونسبته  176قدره بارتفاع أي  سيارة، 686سيارة مقابل  862: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
  بالمئة.

 8201 شباط على مجموع الواردات في حركة مرفأ بيروت الجيدة تنسحب 
على مجموع الواردات المرفئية حركة مرفأ بيروت االجمالية انسحبت زيادة كما أفادت االحصاءات أن  

ليون دوالر في كانون الثاني المنصرم، أي بارتفاع م 21.522مليون دوالر مقابل  21.966ورئاسة الميناء الذي بلغ 
  بالمئة. 2ألف دوالر ونسبته  444قدره 
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 مليون دوالر كاآلتي: 21.966وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون دوالر في كانون الثاني المنصرم، أي بتراجع  21.008مليون دوالر مقابل  18.844: بلغت ت المرفئيةالواردا
 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  2.164قدره 

دوالر مليون  2.608مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  514مليون دوالر مقابل  3.122: بلغت واردات رئاسة الميناء
 ة.بالمئ 507ونسبتها 

********* 
 سيارة 4.744الشهرين االولين من العام الحالي الى  لبنان خالل تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة في

أفاد البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن عدد السيارات الجديدة المباعة  
سيارة جديدة بيعت في الشهرين  4.982سيارة مقابل  4.744في الشهرين االولين من العام الحالي انخفض الى 

بالمئة. ويعود هذا االنخفاض الى تراجع بيع  4.78سيارة ونسبته  238االولين من العام الماضي، أي بتراجع قدره 
سيارة في الشهرين االولين ذاتها من العام  1.651مقابل سيارة  1.416الى السيارات الكورية الجنوبية الجديدة 

بالمئة. كما انخفض عدد السيارات االوروبية الجديدة  14.23سيارة ونسبته  235ضي، أي بانخفاض قدره الما
بالمئة. وانسحب التراجع  5.42سيارة ونسبته  60سيارات، أي بتراجع قدره  1.108سيارة مقابل  1.048المباعة الى 

 100سيارة، أي بانخفاض قدره  398ة مقابل سيارة جديد 298أيضا على السيارات االميركية المباعة فبلغ عددها 
سيارة مقابل  1.848بالمئة. في حين ارتفع عدد السيارات اليابانية الجديدة المباعة الى  25.13سيارة ونسبته 

بالمئة. كما سجلت السيارات الصينية الجديدة ارتفاعا  4.67سيارة ونسبتها  84سيارة، أي بزيادة قدرها  1.764
 بالمئة. 119.67سيارة ونسبته  73سيارة، أي بنمو قدره  61سيارة جديدة مباعة مقابل  134ا كبيرا فبلغ عدده

“KIA”  2018ما تزال االكثر مبيعا في لبنان في الشهرين االولين من العام 
من ناحية أخرى، وبالرغم من تراجع عدد السيارات الكورية الجنوبية الجديدة المباعة في الشهرين االولين  

سيارة  852الكورية الجنوبية ما تزال االكثر مبيعا في لبنان، حيث بلغ عددها  ”KIA“عام الحالي، فإن سيارة من ال
اليابانية  ”Toyota“بالمئة. في حين احتلت سيارة  12.62سيارة ونسبته  123سيارة، أي بتراجع قدره  975مقابل 

بالمئة. بينما تراجعت  1.74سيارة ونسبته  11قدره  سيارة، أي بانخفاض 634سيارة مقابل  623المرتبة الثانية بـ
 111سيارة، أي بانخفاض قدره  670سيارة مقابل  559الكورية الجنوبية الى المرتبة الثالثة بـ ”Hyundai“سيارة 

سيارة،  362سيارة مقابل  480اليابانية بالمرتبة الرابعة بـ ”Nissan“بالمئة. واحتفظت سيارة  16.57سيارة ونسبته 
 215اليابانية في المرتبة الخامسة بـ ”Suzuki“بالمئة. كما بقيت سيارة  32.60سيارة ونسبته  118أي بارتفاع قدره 

بالمئة. وجاءت المرتبة السادسة لصالح سيارة  25.09سيارة ونسبته  72سيارة، أي بتراجع قدره  287سيارة مقابل 
“Renault”  بالمئة.  28.09سيارة ونسبته  75أي بانخفاض قدره  سيارة، 267سيارة مقابل  192الفرنسية بـ 
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 160بـ االلمانية ”Mercedes“سيارة، فسيارة  169االميركية بـ ”Chevrolet“وتبعتها في المرتبة السابعة سيارة 
 سيارة. 121اليابانية بـ ”Mazda“سيارة وسيارة  124اليابانية بـ ”Mitsubishi“سيارة، فسيارة 

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

********** 
 إعادة انتخاب الجمّيل رئيسا لجمعية الصناعيين اللبنانيين

تم خاللها انتخاب  ”Le Royal“عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين جمعية عمومية عادية في فندق  
عية ممجلس ادارة جديد بالتزكية. وبعد انتهاء العملية االنتخابية، عقد مجلس االدارة اجتماعا النتخاب هيئة مكتب الج

التي جاءت على الشكل التالي: فادي الجميل رئيسا، زياد وجيه بكداش النائب االول للرئيس، جورج نصراوي النائب 
الثاني للرئيس، خليل شري أمينا عاما، نظرت صابونجيان األمين المالي، منير البساط أمين العالقات الخارجية، 

وغسان صليبا أعضاء. وتألف أعضاء مجلس االدارة الجديد وكل من وليد عساف، ابراهيم المالح، عدنان عطايا 
من: جويس جمال، شاكر صعب، مازن سنو، حسن ياسين، بساط محفوظ، أسامه حلباوي، عمر حالب، صخر 
عازار، زياد شماس، محمد أسعد، زينو صقال، جوزف دانيال عبود، بول أبي نصر، موريس زيدان ولوران ليون 

 تفنجيان. 
تقرير مجلس االدارة وأهم االنجازات التي تحققت خالل السنوات االربعة الماضية، فقال: وعرض الجمّيل  

سنوات بالكامل، فقد مررنا خاللها بتحديات وصعوبات كبيرة، وفي ظل الشغور الرئاسي  4"من الصعب اختصار 
ضمنها  مكوناته ومنوالحقا الحكومي، فقد تقدمنا برؤية اقتصادية اجتماعية تعمل على تحسين االقتصاد بكل 

 الصناعة".
ثم عرض ألبرز التحديات وأهمها: "عمليات االغراق، مكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على  

االراضي اللبنانية كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا". وعن أهم االنجازات التي تحققت قال الجمّيل: "هو تمكننا 
 ية وطنية وهو مشروع ناجح ويفيد كل القطاعات االقتصادية".من إقناع المسؤولين أن الصناعة قض

********** 
 محمد الحوت: فنيانوس طلب توسيع مطار رفيق الحريري

قال رئيس مجلس ادارة شركة "طيران الشرق االوسط" محمد الحوت، أن طلب وفكرة توسيع مطار رفيق  
عنا انوس، الفتا الى أنه بحكم "العالقة الجيدة التي تجمالحريري الدولي هو لوزير االشغال العامة والنقل يوسف فني

 معه، طلب منا تمويل الدراسة حول التوسعة التي أعدتها دار الهندسة". 
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الى أن الدولة اللبنانية بصدد البدء بالمرحلة  ”Lebanon Files“ص الى موقع وأشار الحوت في حديث خا
 35أو  30االولى من المخطط، الفتا الى أنه إذا طلب منا المساعدة، فنحن مستعدون الستئجار المبنى على 

 سنة...
ر أيار طائرة جديدة، كشف الحوت الى أنه سيتم العمل بها انطالقا من شه MEA” 15“وعن شراء الـ  

ضافة أخرى. وأشار الى أن ادارة الـ 2019  ”MEA“، وأنه سيتم استبدال عدد من الطائرات القديمة بتلك الجديدة وا 
وبتوجيه من المساهم حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، اتخذوا قرار بتجديد الطائرات بشكل دائم والحرص عليها 

عاما، مشددا على أنه ال عالقة للطائرات بفتح خطوط  12 حديثة، وبالتالي عدم االبقاء على أي طائرة أكثر من
 جديدة.

********** 

 وضع حجر االساس للمبنى الجديد لدائرة الجمارك في مرفأ طرابلس
وضعت السيدة باسكال ايليا رئيسة اقليم الجمارك في الشمال والدكتور احمد تامر مدير مرفأ طرابلس،  

أشهر. وأكدت رئيسة  6جمارك في المرفأ، والذي من المنتظر أن ينجز خالل حجر االساس للمبنى الجديد لدائرة ال
االقليم السيدة ايليا على أهمية التعاون والتكامل بين كافة االدارات في المرفأ بما لذلك من خدمة وتطور للمركز 

ر، لحة االستثماالتجاري واالقتصادي لمرفأ طرابلس. وأكدت أن وجود الدائرة داخل حرم المرفأ بالقرب من مص
بين الميناء والمرفأ، حيث سيتم إنجاز المعامالت ومتابعتها في مكان واحد  يخفف على المواطنين عناء االنتقالس

 داخل الحرم المرفئية والجمركي. 
من جهته أكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور تامر على أنه يضع كافة امكانيات االدارة في خدمة كافة االجهزة  

 ال سيما الجمارك والجيش واالمن العام، تحقيقا للتكامل فيما بينها. الموجودة،
 " الى مرفأ طرابلس4وصول باخرة التدريب "عايدة 

" التي رست في المرفأ 4من ناحية أخرى، أعلن الدكتور تامر عن وصول سفينة التدريب المصرية "عايدة  
سيات المصرية والعربية واالفريقية وطاقم السفينة طالب من الجن 200قادمة من االسكندرية وعلى متنها حوالي 

 شخصا. 50واالساتذة المؤلف من حوالي 
********** 

Customs clearance reduced  from 16 days to a few hours 
The Customs issued a decision requiring importers and exporters to get pre-clearance for their 

goods prior to arrival at the port. The decision will be implemented on imported goods starting 

April 30. It will apply on exported goods in the coming months.  

Importers will be required to submit a detailed statement once they produce a shipping 

manifest. All the data regarding the clearance of goods and the paperwork will be done 

electronically. Traders should provide all data about their goods, amount, warehouses, and even 

their partners.  
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After approval, importers will get a pre-arrival clearance and pay custom fees.  

Badri Daher, Director General of Customs, said: “This decision will reduce the time required 

for the good’s clearance period at the port from 16 days to just a few hours.” The goods will 

be delivered directly to the trader.  

According to Daher, this direct arrival processing will facilitate trade, and therefore contribute 

to economic growth. It will also reduce smuggling and fraud. 

Businessnews.com.lb 

********** 

 اتفاقية للنقل الجوي بين السعودية والعراق
أعلنت وزارة النقل العراقية أن العراق والسعودية وقعا اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين، مشيرة الى أن االتفاقية  

 تأتي في إطار انفتاح العراق مع دول العالم، وقالت الوزارة في بيان لها: "إن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وقع
حالت الجوية ر مع نظيره السعودي اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، معتبرة أن االتفاقية من شأنها تفعيل تسيير ال

للنواقل الوطنية وشركات الطيران االخرى بين البلدين بشكل أكبر". وأضافت الوزارة "أن تلك االتفاقية تأتي في إطار 
انفتاح العراق مع دول العالم بما يخدم المصالح االقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك تسهيل اجراءات سفر العراقيين 

 المجاالت االخرى". من أجل الدراسة والعالج وبقية
 تعاون في مجال النقل البحريو 

كما اتفق الجانبان على أهمية عقد اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بما يعزز خدمات النقل بين موانئ  
البلدين وتسهيلها وتطويرها، بما في ذلك دعم الخدمات اللوجستية. مشيرة الى أهمية الخط المالحي بين ميناء الملك 

 العزيز في الدمام وميناء قصره في البصره، الى جانب خطوط مالحية مستقبلية لنقل الحاويات بين البلدين... عبد 
********** 

DP World Videos Down Under Crane Delivery 
DP World Australia has released a video of it receiving one of the nine ship-to-shore (STS) 

cranes that are being delivered to its Brisbane, Sydney, Melbourne and Fremantle terminals. 

So far, both DP World Australia’s Brisbane and Sydney terminals have received one crane 

each, with two delivered to its Melbourne Terminal. An additional five cranes will join DP 

World Australia’s Sydney, Melbourne and Fremantle terminals in mid 2018. 

The cranes, built on Changxing Island, Shanghai, China, by ZPMC, have the latest electrical 

technology, more efficient operating systems and improved ergonomics for operator comfort. 

DP World Australia’s latest crane arrival was it its Melbourne terminal, located at West 

Swanson Dock, on March 27, 2018 (pictured below). 

The huge cranes, which stand over 70 metres high above the deck of the transport vessel Zhen 

Hua 21, were specially designed to allow passage under the Westgate Bridge. 

Left: DP World Australia’s Melbourne terminal, located at West Swanson Dock, welcomed 

the arrival of two new ZPMC quay cranes on March 27, 2018. Right: The cranes departed 

China loaded on the vessel Zhen Hua 21 on Sunday, 11 February 2018. 

PortTechnology.Org 

********** 

 
25/42 

ICN – Newsletter nr. 84 – April 2018 
 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-26- 

 مليون دوالر من صندوق النقد العربي 100السودان يحصل على قرض بـ
مليون دوالر من صندوق النقد العربي لدعم المشاريع الصغيرة  100على قرض بـحصل السودان  

والمتوسطة، ووقع على اتفاقية القرض وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي والمدير العام لصندوق النقد 
نطقة البحر بية في مالعربي عبد الرحمن الحميدي، على هامش االجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العر 

قرضا للسودان منذ بداية نشاطه االقراضي  15وبهذا القرض يكون صندوق النقد العربي قد قدم  الميت في االردن. 
 مليون دوالر. 582بقيمة اجمالية تبلغ 

********** 
 المزيد من سياح الرحالت البحرية في مرفأ راشد االماراتي

لمتصاعدة لسياحة الرحالت البحرية في دبي عبر التطوير المستمر دعمت موانئ دبي العالمية القدرات ا 
للمباني التي تستقبل هذه الرحالت في ميناء راشد، وفي مقدمتها مبنى حمدان بن محمد للرحالت البحرية الذي يعد 

عدد  فأكبر مبنى للرحالت البحرية في العالم من حيث الحجم والقدرة االستيعابية للرحالت والسياح. وقد تضاع
، 2014السياح القادمين بحرا الى دبي على متن رحالت السفن البحرية منذ افتتاح مبنى حمدان بن محمد في العام 

ألف سائح في موسم  625، للرحالت البحرية ليصل الى 2013/2014ألف سائح في موسم  320مرتفعا من 
رحلة في  93بالمئة من  68لتها دبي بنسبة . كما ارتفع عدد الرحالت البحرية السياحية التي استقب2016/2017
. وتعمل موانئ دبي العالمية على زيادة 2016/2017رحلة في موسم  156، ليصل الى 2013/2014موسم 

القدرة االستيعابية لمباني استقبال السفن البحرية في ميناء راشد من خالل إضافة أرصفة جديدة لها تعزز قدرات 
 18سفن سياحية تحمل أكثر من  7متر يمكنها استيعاب  1900طولها الى أكثر من أرصفتها الحالية والتي يصل 

 ألف سائح.
********** 

Qatar Airways to acquire 25pc stake in Moscow's Vnukovo airport 
QATAR Airways has inked a memorandum of understanding (MoU) with Moscow's Vnukovo 

International Airport, Russia's third-largest hub, to acquire up to 25 per cent of the airport's 

total shares for an undisclosed sum. The airlines' group chief executive Akbar Al Baker said 

that the potential investment will complement the Middle East carrier's existing "strong ties" 

with Russia, which saw the launch of direct services to St Petersburg late last year, as well as 

triple-daily flights to Moscow. 

Vnukovo International Airport board chairman Vitaly Vantsev said: "Today we have signed 

the Memorandum of Understanding, the provisions of which, once implemented, could 

establish a foundation for productive partnership between Qatar Airways." He added: 

"Vnukovo International nowadays boasts the best transport accessibility and most advanced, 

cutting-edge airport infrastructure in Russia, enabling the airport's consistently impressive 

passenger growth performance nationwide. 
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"This gives me every confidence that our potential partnership will be mutually beneficial and 

good for all concerned, through further synergies it will be creating for each partner, enabling 

further growth." 

Qatar Airways' investment strategy has seen it take a 20 per cent stake in International Airlines 

Group, a 10 per cent stake in LATAM Airlines Group, a 9.94 per cent stake in Cathay Pacific 

and 49 per cent stake in Air Italy, according to London's Air Cargo News. 

Qatar Airways 

********** 

 2018في الشهرين االولين من العام حاوية نمطية حركة الحاويات في مرفأ العقبة  132.752
سجل مرفأ العقبة االردني حركة حاويات جيدة في الشهرين االولين من العام الحالي، مقارنة مع تلك  

حاوية  122.424حاوية نمطية مقابل  132.752المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 
 بالمئة. 8سبته حاوية نمطية ون 10.328أي بنمو قدره 

سيارة، أي بارتفاع قدره  16.993سيارة مقابل  18.518 الى كما ارتفع عدد السيارات التي تعامل معها 
مليون طن مقابل  2.791بالمئة. بينما تراجع الوزن االجمالي للبضائع التي تداولها الى  9سيارة ونسبته  1.525
 بالمئة. 2ته ألف طن ونسب 51مليون طن، أي بانخفاض قدره  2.842

********* 
 محطة حاويات جديدة في ميناء جيبوتي

الفرنسية للتوصل الى اتفاق  ”CMA CGM“تجري هيئة الموانئ في جيبوتي مفاوضات مع مجموعة  
مليون  2.4يقضي بقيام المجموعة الفرنسية ببناء محطة حاويات جديدة في مرفأ جيبوتي تبلغ قدرتها االستيعابية 

 4مليون دوالر، ما يؤدي الى ارتفاع القدرة االستيعابية للمرفأ الى  660ويا وبتكلفة اجمالية قدرها حاوية نمطية سن
 ماليين حاوية نمطية سنويا.

 ”CMA CGM“وأعلن ابو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي، أن إرساء االمتياز على  
 وتي مركزا للنقل البحري والبري والجوي.سيتم في شهر تموز )يوليو( المقبل، متوقعا أن تصبح جيب

********** 
Gulftainer Terminal Welcomes Biggest Ship 

Gulftainer welcomed the CMA CGM Antoine De Saint Exupery on its maiden call at its 

flagship Khorfakkan Container Terminal (KCT) on the east coast of the United Arab Emirates 

(UAE). With a capacity of 20,600 twenty-foot equivalent units (TEU), the 400-metre ship is 

one of the largest containerships in the world and marks KCT’s largest ever vessel call. 

French-based CMA CGM is the third largest container shipping company with 445 vessels 

with a combined capacity of over two million TEU. 

The CMA CGM Antoine De Saint Exupery, which started operating in January 2018, is the 

world’s biggest containership flying the French flag. 
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The company deployed the newbuilding on its French Asia Line 1 service, which connects 

Asia to Northern Europe. 

Prior to its arrival at KCT, the vessel, which is longer than four football fields and bigger than 

the Empire State Building and the Eiffel Tower, had made calls in a number of major ports 

within Europe. 

The CMA CGM Antoine de Saint Exupéry was caught on camera when it visited the Port of 

Hamburg, securing its place as the largest containership to call at the port 

Speaking on the occasion, Peter Richards, Group CEO of UAE-headquartered Gulftainer, said: 

“We are delighted to welcome the CMA CGM Antoine De Saint Exupery, at our flagship 

Khorfakkan Container Terminal. 

“Receiving one of the largest containerships in the world signifies our ability to deliver the 

highest standards of operational efficiency, which is of tremendous value to large vessels such 

as this. 

“It represents another achievement for Gulftainer and is a testament to our strengthening 

relationship with the CMA CGM group, as well as their confidence in us” 

Port technology.com 

********** 

 جهاز لمراقبة المال العام في دبي
أصدر حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا بإنشاء  

المالية. كما أصدر مرسومين بتعيين نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا  جهاز الرقابة
للجهاز، ويحل الجهاز محل قانون دائرة الرقابة المالية وتعديالته، ويهدف جهاز الرقابة المالية الجديد للرقابة على 

خدامه وادارته، ومن تنفيذ المهام واالنشطة المال العام من خالل التحقق من مشروعية وحسن التصرف في است
 المالية واالدارية والمحاسبية والتشغيلية والذكية في الجهات الخاضعة ألحكام القانون.

********** 

 2017ماليين حاوية نمطية حركة مرفأ طنجه المغربي في العام  3.3
، مقارنة مع 2017في العام  أظهرت االحصاءات أن مرفأ طنجه المتوسطي في المغرب حقق حركة جيدة 

مليون حاوية  3.3بالمئة. كما بلغ عدد الحاويات التي تداولها  15مليون طن بارتفاع  51.3، فقد تعامل مع 2016
بالمئة. وارتفع مجموع  3مليون مسافرا بنمو  2.8بالمئة. وسجلت حركة الركاب ما مجموعه  12نمطية بزيادة 

 ن مختلف االنواع واالحجام.باخرة م 13502البواخر التي أمته 
وتجدر االشارة الى أن مرفأ طنجه يعتمد من قبل عدة شركات بحرية كمحطة مركزية لعمليات المسافنة  

 نحو مرافئ البلدان المجاورة.
********** 
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 خط بحري جديد بين سوريا وليبيا
طن من الصادرات السورية الى ليبيا.  300أطلق اتحاد المصدرين السوريين أول سفينة شحن تحمل  

السورية، أن الشحنة تتضمن ألبسة  ”Sana“وأوضح أياد محمد أمين صندوق االتحاد في تصريح صحفي لوكالة 
بعد المشاركة الكبيرة من التجار الليبيين في معرض "صنع في سوريا"  الخطوة هذه وأحذية ومواد غذائية، وتأتي

التخصصي الذي اقيم في دمشق في شهر شباط )فبراير( الماضي، وأثمر عن عدد من العقود بين الجانبين. وأشار 
ى المستهلك سوري لدمحمد رئيس القطاع الزراعي الى أهمية هذا الخط، نظرا لقرب المسافة والسمعة الطيبة للمنتج ال

الليبي تاريخيا، الى جانب كون السوق الليبية نافذة نحو دول الجوار األفريقية، متوقعا "انتظام هذا الخط برحالت 
 متكررة وتوسع الصادرات لتشمل كل أنواع المنتجات وعلى رأسها المنتجات الزراعية المطلوبة في ليبيا".

********** 
“ONE” member liners complete joint venture investment of US$3b 

THE three largest Japanese shipping companies - "K" Line, MOL and NYK - that comprise 

the Ocean Network Express Pte Ltd (ONE) have completed an aggregate investment of US$3 

billion into the new joint venture company early this week. 

The joint venture is an integration of the three companies' container shipping businesses, 

including worldwide terminal operations businesses, but excluding those in Japan. 

Established one year ago, ONE actually commenced operations on Sunday, April 1, American 

Shipper reported. 

Each company made its investment in cash. The amount contributed by each was prorated 

according to what percentage of ONE it owns. "K" Line and MOL each own 31 per cent of 

ONE, while NYK holds a 38 per cent stake. 

ONE has about 230 vessels with an aggregate capacity of 1.44 million TEU operating in 85 

services that call more than 200 ports in 100 countries. 

BlueWater Reporting's Carrier Ranking Report shows NYK has an operating fleet capacity of 

543,321 TEU, followed by MOL at 506,909 TEU and "K" Line at 304,565 TEU. 

Sea News 

********** 

 2018مليون حاوية نمطية حركة مرفأ جده االسالمي في الربع االول من العام 
ى من العام الحالي، مقارنة مع تلك سجل مرفأ جده االسالمي حركة حاويات جيدة في االشهر الثالثة االول 

ألف حاوية، أي بارتفاع  972حاوية نمطية مقابل  1.008المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد تداول 
 12.789مليون طن مقابل  12.732بالمئة، بينما تراجع الوزن االجمالي للبضائع التي تعامل معها الى  4نسبته 

 بالمئة. 1قل من مليون طن، أي بانخفاض أ
********** 
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 هشام عرفات: النقل البحري قاطرة تنمية مصر خالل السنوات العشر المقبلة
ن النقل البحري "قاطرة تنمية مصر خالل السنوات اعتبر الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، أ 

" في ميناء االسكندرية 2" و "تحيا مصر 1العشر المقبلة". وقال عرفات خالل احتفال تدشين القاطرتين "تحيا مصر 
"أن تدشين القاطرات يمثل أهمية كبيرة لموانئ البحر االحمر بشكل عام، حيث أن هناك بعض الموانئ التابعة لهيئة 

ر االحمر تحتاج الى قاطرات لسحب السفن العمالقة التي شهدت طفرة كبيرة في اآلونة االخيرة، فاليوم نجد البح
ألف حاوية نمطية سيتم سحبها، وبالتالي ال بد من االستعداد الستقبال مثل  22سفنا عمالقة تبلغ سعة الواحدة منها 

 ة". مضيفا "اعتبر النقل البحري قاطرة تنمية مصرهذه السفن العمالقة حتى يتسنى لنا جذب خطوط مالحية جديد
 خالل السنوات العشر المقبلة".

********** 
Container shipping industry to see modest growth in 2018 and 2019: Drewry 

THE container shipping market's demand growth this year and next is likely to outpace fleet 

growth, leading to slightly higher freight rates and profits for carriers, according to Drewry's 

latest annual Container Forecaster report. 

However, the report was completed before escalation in trade hostility between the United 

States and China, American Shipper reported. 

Worst- case scenario, up to one per cent of the world's loaded container traffic could be exposed 

to tariffs, according to Drewry. 

"The bad news for carriers is that they are unlikely to see the very strong demand growth rates 

of early 2017 for the foreseeable future," said Drewry's senior manager of container research, 

Simon Heaney. "The good news is that while port handling growth may have peaked, they can 

still expect more than adequate volumes for at least the next two years. 

"The top-heavy delivery schedule for 2018 with the majority of ULCVs (ultra large container 

vessels) being delivered in the first quarter has depressed our supply-demand index, but the 

balance will improve as the year progresses," Mr Heaney explained. 

"Unfortunately for carriers, this won't come soon enough to erase the negative sentiment for 

annual contracts, hence why we only anticipate a small uplift in average freight rates for the 

year." 

Drewry said changes to the containership orderbook, mainly in the form of delivery deferrals, 

 

Mr Heaney added: "A trade war is not yet inevitable, but given the lack of details, quantifying 

the risk to container shipping is very difficult. For example, much of the hi-tech goods 

considered liable to tariffs will be airfreighted rather than move on the water." 

Sea News-Turkey 

********** 
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 السعودي مطار مدني سعودي على ساحل البحر االحمر
السعودية أن المملكة وافقت على بناء مطار مدني جديد على ساحلها في البحر  "اليوم"قالت صحيفة  

يوما. وأضافت أنه سيتم بناء المطار في  60االحمر الغربي، وأنها تتحضر إلطالق مناقصات المشروع خالل 
". 2030الحركة الجوية المتوقع في "رؤية ميناء القنفذة الغربي كجزء من خطط لتوسيع قطاع النقل لمواجهة نمو 

وذكرت الصحيفة أن الهيئة العامة للطيران ستصدر مناقصات للمطار الجديد بعد الموافقة على مشروع لبناء ميناء 
 بحري جديد في مدينة الليث القريبة.

********** 
Rotterdam and IBM: Building the Port of the Future 

Alongside technology giant IBM, we have launched a new partnership that focuses on the far-

reaching digitalization of the port and the development of an Internet of Things (IoT) platform. 

This cloud-based platform will allow the Rotterdam Port Authority to collect and process data 

from a large number of sensors. The initiative is intended to prepare the 42-km port area for 

autonomous shipping. The first step involves the development of a dashboard that brings 

together and processes real-time sensor data with information about water and weather 

conditions. 

The objective: to increase the safety and efficiency of transport management in the port. We 

aim to be the world’s ‘smartest’ port here in Rotterdam. In this context, it is vital that we utilise 

the big data available in the port area to make our logistics chain as safe and efficient as 

possible. We can use real-time information about infrastructure, water, air, and so forth in order 

to tremendously improve the level of service offered to our clients. Further... 

Hong Kong Shipping Magazine 

********** 

 2018مليون دوالر ايرادات قناة السويس في الشهرين االولين من العام  887
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة االقتصادية لتنمية إقليم القناة، زيادات خالل  

. وقال 2017الشهرين ذاتهما من العام بالمئة عن تلك المحققة في  15الشهرين االولين من العام الحالي بنسبة 
مليون  116مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  771مليون دوالر مقابل  887مميش أن القناة حققت ايرادات قدرها 

 بالمئة. 15دوالر ونسبته 
وقدم مميش عرضا عن مشروع تنمية اقليم القناة وتطوير الموانئ البحرية والفرص االستثمارية في المنطقة،  

وعرضا آخر عن مشروع قناة السويس الجديدة مؤكدا أن المجرى المالحي الجديد ساهم في رفع تصنيف القناة 
بتطوير الخدمات المالحية المقدمة للسفن خاصة مع تصاعد التنافس بين الشركات المالحية الكبرى لصناعة السفن 

ة قتصاد القومي والشريان الرئيسي لحركة التجار العمالقة ذات الغواطس الكبيرة، لتظل القناة الداعم الرئيسي لال
 العالمية.
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 5.4ويذكر أن عائدات قناة السويس تشكل مصدرا رئيسيا للعمالت االجنبية التي يبلغ متوسطها السنوي  
مليار دوالر، باالضافة الى تحويالت المصريين العاملين في الخارج والتي وصلت الى مستوى قياسي في الفترة 

مليارات دوالر سنويا  8مليار دوالر في العام الواحد، وأخيرا ايرادات السياحة التي تبلغ نحو  24الماضية بتحقيقها 
 كمتوسط.

********** 
 أكبر بنك أميركي في الواليات المتحدة ! مليار دوالر غرامة على ثالث

سداد غرامة  ”Wells Fargo & co“عرضت هيئات تنظيمية في الواليات المتحدة االميركية على بنك  
قيمتها مليار دوالر لتسوية تحقيقات قائمة مرتبطة بمخالفات في عمليات تأمين على سيارات وقروض عقارية. 

لحماية المالية للمستهلك ومكتب مراقبة العملة في الواليات المتحدة يجهزان أن مكتب ا ”Reuters“وأفادت وكالة 
لفرض غرامة على البنك لتصل قيمتها الى مليار دوالر، وذلك بسبب مخالفات ارتكبها البنك في أنشطة التأمين 

ة بالرئيس ، وأدت آنذاك الى االطاح2016على السيارات واالقراض العقاري كان كشف عنها النقاب في العام 
 التنفيذي السابق للبنك ومسؤولين كبار آخرين فيه.

 Wells Fargo“وكان مجلس االحتياطي االتحادي الفيدرالي )البنك المركزي( قد فرض قيودا على نمو  

& co Bank”  والذي يعتبر ثالث أكبر بنك أميركي من حيث حجم االصول، وذلك بمنعه من زيادة ميزانيته العمومية
، لحين إجراء تغييرات داخلية. وصرح مسؤولون في البنك أن تلك القيود على نمو 2017اتها لعام عن مستوي

 مليون دوالر. 400و  300ميزانيته العمومية قد تؤدي الى خفض أرباحه السنوية هذا العام، بما يتراوح ما بين 
********** 

“ONE” takes delivery of its first newbuild and appoints 5 senior executives 
OCEAN Network Express (ONE), which began operations of April 1, has taken delivery of its 

first newbuilding at the Imabari Shipbuilding's Hiroshima yard. 

The 14,000 TEU One Minato is painted in the new container line's distinctive magenta 

colouring. The vessel was originally ordered by "K" Line, one of the three partners in the ONE 

joint venture, and was planned to be named Minato Bridge, reports Seatrade Maritime News 

of Colchester, UK. 

ONE is a merger of the container line businesses of NYK, MOL and "K" and is the world's 

sixth largest container line. 

Meanwhile, ONE has appointed five senior executives to oversee operations in East Asia, 

South Asia, Europe and Africa, North America and Latin America. 

"To be a truly global organisation and shipping line, ONE believes its work force should have 

people with international orientation, outlook and background to ensure the service quality that 

we give is really supporting global trade," said chief executive officer Jeremy Nixon. 

"These regional executives bring to us their diverse experience and will significantly contribute 

to the operations and business growth of ONE globally." 
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Shunichiro Mizukami is currently the managing director for East Asia and based in Hong Kong. 

His area of his responsibility covers China, Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan and Vietnam. 

Colin de Souza is the regional head for South Asia and based in Singapore. He is in charge of 

the Indian Sub-continent, Middle East, Oceania and Southeast Asia. 

Jotaro Tamura is the managing director for Europe and Africa and based in the UK. Nobuo 

Ishida is the president for North America. Peter Duifhuizen is the president for Latin America 

and based in Brazil. 

Transportweekly 

********** 

 باريس: افتتاح أول خط للحافالت الكهربائية في العالم
ميل  100افتتحت العاصمة الفرنسية باريس، أول خط للحافالت الكهربائية في العالم على طريق طوله  
(mile) ( لمدينة أميانAmiens وتتألف الحافلة من .)تمتلك كل ميزات المركبة الكهربائية مثل صفر مقعدا  49

(، وتوفيرها رحلة هادئة ومريحة مقارنة بنظيرتها التي تعمل على zero carbon emissionانبعاثات كربونية )
 ( االلمانية الى فتح المزيد من الخطوط في فرنسا وأوروبا.Fex Busالبنزين. وتسعى شركة فكس باص )

********** 
World's 20 leading airports saw freight traffic rise 6.8pc in 2017 

HONG Kong's airport is again leading the charge among the world's top 20 airports that 

collectively achieved air cargo volume growth of 6.8 per cent in 2017. Hong Kong handled 

five million tonnes of freight, up 9.4 per cent compared to the previous year. 

Airports Council International (ACI) reported that the top 20 cargo hubs handled a combined 

51 million tonnes of cargo last year, accounting for 43 per cent of global air freight volumes, 

reported London's Air Cargo News. 

Trailing behind Hong Kong for non-integrator hub volumes were Shanghai (PVG), Chicago 

(ORD) and Doha (DOH) all experiencing double digit growth of 11.2 per cent, 12.6 per cent 

and 15 per cent respectively, said ACI. 

The association attributed the cargo volume growth to a global trend of "strengthening trade, 

e-commerce and the reliability factor." 

A spokesperson for ACI was quoted as saying: "Air cargo experienced a revival across many 

of the world's airports in 2017 and into 2018. Even with the uncertainty regarding the threat of 

trade wars and the growth of protectionist sentiments across the world, business confidence has 

remained strong through inventory build-ups and increased export orders in 2017. 

"A strengthened economy in the US, together with an increase in global industrial production, 

and a strong US dollar have boosted inbound air cargo markets in recent years." 

Transport Weekly 

********** 
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“Hapag Lloyd”  2017تستعيد عافيتها وتحقق أرباحا في العام 
تمكنت أن تستعيد عافيتها وتحقق  ”Hapag Lloyd“بعد الخسائر التي تكبدتها مجموعة المالحة االلمانية  

مليون دوالر  111.7الـ مليون دوالر مقابل خسائر تجاوزت 39.5. فقد سجلت أرباحا بلغت 2017أرباحا في العام 
 بالمئة. 29مليار دوالر وبارتفاع  12، وسجلت ايراداتها زيادة كبيرة حيث بلغ مجموعها 2016في العام 

الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذه النتائج الجيدة تعود الى عملية الدمج التي  Habben Jansenوأعلن  
(، حيث أدت الى ارتفاع مجموع الحاويات UASCالمتحدة ) وشركة المالحة العربية ”Hapag Lloyd“أجريت بين 

 29، أي بارتفاع 2016ماليين حاوية في العام  7.6ماليين حاوية نمطية مقابل  9.8التي أمنت شحنها حيث بلغ 
أن استمرار نمو االقتصاد العالمي على وتيرته التصاعدية انعكس ايجابا على حركة  Habbenبالمئة. وأوضح 

 بحرية العالمية وعلى أجور النقل البحري والذي ترجم بتحقيق هذه االرباح وااليرادات الجيدة.التجارة ال
باخرة تبلغ سعتها  228تحتل المرتبة الخامسة في العالم بأسطول يضم  ”Hapag Lloyd“ويذكر أن  

 مليون حاوية نمطية. 1.604االجمالية 
******** 

Maersk pays US$260m for 6 used box ships, some previously owned by Hanjin 
DENMARK's Maersk Line has invested US$280 million to acquire six second-hand 

containerships from German Commerzbank, according to Intermodal Research and Valuations. 

The vessels were already being chartered by the Danish shipping giant. 

The vessels are the 13,092 TEU Maersk Eureka and Maersk Edirne, built in 2012 by Hyundai 

Heavy Industries (HHI). The two ships were previously part of Hanjin Shipping's fleet, reported 

World Maritime News, Rotterdam. 

The ultra large containerships are worth $58 million each, according to the data from 

VesselsValue. The smaller vessels acquired by the carrier are the 4,800 TEU HS Shackleton 

and HS Baffin, both built in 2013 and worth $30 million each. 

The remaining two ships are the 4,800 TEU Merkur Harbour and the 4,255 TEU Rio 

Connecticut, built in 2012. Their total value is estimated at $40 million. 

Asianshipper.com 

********** 

 2017المصّنعة للحاويات في العام  ”Singamas“مليون دوالر أرباح  14.4
المصّنعة للحاويات، أن الشركة سجلت  ”Singamas“لشركة  TEO Siong Sengقال الرئيس التنفيذي  

مليون دوالر  59.4مليون دوالر مقابل خسائر بلغت  14.4، فقد حققت أرباحا بلغت 2017نتائج جيدة في العام 
بالمئة. واضاف أن ارتفاع الطلب  61مليار دوالر بزيادة  1.47. كما ارتفعت ايراداتها المالية الى 2016في العام 

 ويات الجديدة سببه استمرار دخول البواخر العمالقة الناقلة للحاويات الى قطاع النقل البحري، على صناعة الحا
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مليون  23عة االسطول التجاري العالمي الى أكثر من نتيجة النمو الملموس لالقتصاد العالمي، متوقعا أن تصل س
 .2018حاوية نمطية في نهاية العام 

تحتل المرتبة الثانية في العالم في صناعة الحاويات، بينما تحافظ على  ”Singamas“والمعلوم أن شركة  
 . ”Pacific International Lines (PIL)“التابعة لشركة المالحة السنغابورية  ”CIMC“المرتبة االولى شركة 

********** 
Shipping Vessel Attack Warning Made by EU Navy Force 

The commercial ocean shipping industry has received a warning about the potential dangers of 

transiting through the Southern Red Sea after the European Union’s Naval Force Somalia (EU 

NAVFOR) confirmed an attack on a tanker. 

EU NAVFOR stated that Merchant Tanker (MT) Abqaiq, a Kingdom of Saudi Arabia flagged 

vessel, was the victim of an attack in the Southern Red Sea on April 3, 2018, linking it to the 

ongoing conflict in Yemen. 

A report by the United Kingdom Maritime Trade Organisation (below) has revealed that the 

tanker reported an explosion. 

The multi-national naval partnership Combined Maritime Forces (CMF) and EU NAVFOR 

have issued a threat assessment through the Maritime Security Centre Horn of Africa 

(MSCHOA), which monitors vessels transiting through the Gulf of Aden, but has so far 

reported no further activity related to the incident. 

EU NAVFOR, which released limited details about the nature of the aggression towards the 

ship, confirmed that the vessel was able to continue operating after the incident and that the 

crew are “safe and unharmed”. 

CMF and EU NAVFOR have a number maritime and aviation assets currently in the region 

and will continue to maintain presence in the area. 

 Both are continuing to work with allies and regional partners in the Southern Red Sea and 

beyond. 

In a statement on the incident, EU NAVFOR, which serves as a counter measure against piracy 

at sea off the Horn of Africa and in the Western Indian Ocean, said: “The requirement for 

vigilance when transiting this area, together with the timely reporting of all suspicious 

incidents, remains crucial. 

“Military organisations often request imagery to be taken during any incident and when safe to 

do so. 

“This should then be sent to MSCHOA and / or UKMTO. 

“A detailed description of vessels, objects, and behaviours observed are vital contributors to 

the analysis and assessment of the threat environment. 

“Reports should endeavour to provide as much factual detail as possible and avoid speculating 

when only limited information is available.” 

Porttechnology.org 

********** 
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 الصينية ”Cosco“نمطية لـ  ألف حاوية 20باخرة ثالثة سعة 
وهي الثالثة التي تبلغ سعتها  ”Cosco Shipping Leo“الصينية الباخرة  ”Cosco“تسلمت مجموعة  

 Nantong Cosco KHI“ألف حاوية نمطية. وقد جرى حفل تسليم الباخرة في أحواض بناء السفن الصينية  20

Ship Engineering (NACKS)” دة في الخدمة لتأمين النقل المنتظم بين مرافئ ، وقد وضعت الباخرة الجدي
نيسان )أبريل(  10وذلك اعتبارا من  ”AEUS Loop“الشرق االقصى وأوروبا الشمالية عبر الخط البحري المسمى 

 Cosco Shipping“و  ”Cosco Shipping Aries“تسلمت الباخرتين  ”Cosco“من الشهر الجاري. وكانت 

Tauros”  ألف حاوية نمطية في كانون الثاني )يناير(  الماضي. 20سعة الواحدة منهما 
طنا  197.500مترا وحمولتها الصافية  59متر وعرضها  400والمعلوم أن طول تلك البواخر يبلغ  

 مليون دوالر. 126.450وتكلفتها االجمالية 
********* 

 2017أرباح جيدة للخطوط الجوية الصينية في العام 
، بارتفاع 2017مليار دوالر في العام  Air China ltd.” 1.2“جوية الصينية بلغت أرباح الخطوط ال 

مليار دوالر وبنسبة  20. كما نمت ايراداتها االجمالية الى أكثر من 2016بالمئة عن تلك المسجلة في العام  6.39
اهمت في ام الماضي، سوذكر بيان باسم الشركة أن اجراءات وتدابير استثنائية كانت اتخذتها في الع بالمئة. 7.71

تحقيق هذه النتائج. فقد اعتمدت سياسة تقشفية دقيقة، وقامت بتوسيع شبكة خطوطها بطريقة مدروسة، وأمنت 
 استقرارا ماليا متواصال، ما أدى الى تعزيز ميزتها التنافسية بين الخطوط الجوية العالمية.

طائرة قديمة، فارتفع  11تخلصت من طائرة جديدة الى خدماتها و  56قد ضمت  ”Air China“وكانت  
 سنوات. 6.53طائرة بمتوسط عمر ال يتجاوز الـ 655عدد الطائرات في اسطولها الجوي الى 

******** 
“Cosco” اجراءات االستحواذ على :“OOCL” تنتهي في حزيران )يونيو( القادم 

ي االجراءات المتعلقة أنها تتوقع أن تنته ”China Cosco Shipping“أعلنت المجموعة المالحية  
 Huangهونغ كونغ، في شهر حزيران )يونيو( من العام الحالي. وقال  ”OOCL“باستحواذها على شركة المالحة 

Xiaowen  الرئيس التنفيذي لـ“Cosco”  أن المجموعة ما تزال تنتظر الحصول على موافقة بعض المنظمات
 .2018وقع أن تتسلمها قبل نهاية النصف االول من العام والهيئات المعنية في الصين والخارج والتي من المت

سيؤدي الى ارتفاع عدد البواخر في اسطولها  ”OOCL“على  ”Cosco“وتجدر االشارة الى أن استحواذ  
مليون حاوية نمطية ويجعلها تتقدم لتحتل المرتبة  2.591باخرة لتبلغ سعتها االجمالية أكثر من  452التجاري الى 
 مليار دوالر. 6.3بلغت  ”OOCL“على  ”Cosco“ويذكر أن قيمة صفقة استحواذ  العالم.الثالثة في 

********** 
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Asia-Europe rate war looms as capacity is set to bulge 
ASIA to Europe container shipping rates have plunged to new lows as the battle to grab market 

share heats up by undercutting rivals despite the risks involved in such behaviour. 

The Shanghai Containerised Freight Index (SCFI) closed last week at US$585 per TEU, down 

5.2 per cent on the previous week. The index has lost $300 per TEU since January. 

However, shipping lines have announced rate hikes, reported Singapore's Splash 24/7. 

"Whether these increases are successful or not will show in the coming week whether, the rate 

war was a short-term spat in the traditional post-Chinese New Year market or whether it is a 

much more serious issue in which case the profitability for all of 2018 is in jeopardy," 

SeaIntelligence Consultant Lars Jensen wrote on LinkedIn. 

Last week's SCFI spot rate decline means that rate levels are now 17 per cent lower than what 

the seasonal developments can account for, according to SeaIntelligence data. 

"The only way to accurately describe the data right now is as a re-kindling of the freight rate 

war on the Asia-Europe trade," Mr Jensen wrote. 

ClipperMaritime container analyst Neil Dekker pointed to the slew of giant newbuilds entering 

the trade lane as one of the reasons for the fall in freight rates. 

"Headhaul volumes have been very slow to gain traction after the Chinese New Year Holidays 

and with newbuilds being delivered to the Asia-North Europe trade at a rapid pace in the next 

few months, especially from Cosco, ocean carriers should be very wary of the low rate levels," 

Mr Dekker told Splash. 

"Last week, the SCFI rates reached the lowest point since June 2016 when carriers were 

involved in a destructive rate war." 

Fairplay 

********** 
 سفينة جديدة لكوريا الجنوبية خالل السنوات الثالث القادمة 200

سفينة خالل السنوات الثالث القادمة لتعزيز أسطولها  200ء قررت حكومة كوريا الجنوبية تنفيذ خطة لبنا 
إفالسها وخروجها من قطاع  ”Hanjin“التجاري الذي شهد تراجعا بعدد بواخره، بعد إشهار شركة المالحة الكورية 

بعض تفاصيل هذه الخطة  Kim Young Choonالنقل البحري العالمي. وكشف وزير المحيطات والثروة السمكية 
باخرة ناقلة للحاويات من بينها  60( و bulk carriersناقلة للبضائع السائبة ) 140تضمن التعاقد على بناء التي ت

 ألف حاوية نمطية. 20ألف حاوية نمطية و  14بواخر تبلغ سعة الواحدة منها 
اجه و أن الهدف من تنفيذ تلك الخطة هو تقديم الدعم ألحواض بناء السفن الكورية التي ت Choonواضاف  

منافسة شديدة من أحواض بناء السفن االجنبية من جهة، وتأمين المزيد من البواخر الحديثة لشركات المالحة 
 الكورية من جهة أخرى.

********** 
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Norwegian Firms Start First Autonomous Shipping Company 
Wilhelmsen and Kongsberg have joined forces to create a new autonomous vessel company 

called Massterly. 

The Norwegian companies will take next step in autonomous shipping by offering a complete 

value chain for autonomous ships, from design and development, to control systems, logistics 

services and vessel operations. 

Massterly will use land-based control centres to monitor and operate autonomous ships in 

Norway and internationally. With a combined 360 years of experience, Massterly will benefit 

from Kongsberg’s technological expertise and solutions, and Wilhelmsen's logistics and ship 

management operations. 

The new joint venture company will be based at offices in Lysaker, Norway, and be fully 

operational from August 2018.  

Thomas Wilhelmsen, Wilhelmsen group CEO, said: "As a world-leading maritime nation, 

Norway has taken a position at the forefront in developing autonomous ships. 

“Through the creation of the new company named Massterly, we take the next step on this 

journey by establishing infrastructure and services to design and operate vessels, as well as 

advanced logistics solutions associated with maritime autonomous operations. 

“Massterly will reduce costs at all levels and be applicable to all companies that have a transport 

need.” 

In May 2017, Kongsberg announced that it would produce the world’s first fully electric and 

autonomous containership, the Yara Birkeland, by 2020. The ship will sail between Yara's 

Norwegian production facilities at Herøya and the ports of Brevik and Larvik. Massterly plans 

to deliver and operate autonomous vessels such as Yara Birkeland. 

Newatlas.com 

********** 

 2017مليار دوالر عائدات قناة بنما في العام  1.650
، وأكبر من 2017في العام أن القناة سجلت عائدات جيدة  Jorge Luis Quijanoقال مدير قناة بنما  

مليون دوالر  58مليار دوالر، أي بارتفاع قدره  1.592مليار دوالر مقابل  1.650. فقد بلغ مجموعها 2016العام 
، بالرغم من انخفاض 2017أن القناة حققت هذه االيرادات الكبيرة في العام  Quijandبالمئة. وأوضح  4ونسبته 

ناة، ما انعكس سلبا على نشاطها وأدى الى توقفها عن استقبال السفن ذات مستوى المياه في بعض بحيرات الق
 الغاطس الكبير، ال سيما شهري تشرين االول )أوكتوبر( وتشرين الثاني )نوفمبر(. 

كيلومترا، علما أنها أصبحت،  80والمعلوم أن قناة بنما تربط بين المحيطين االطلسي والهادي ويبلغ طولها  
ألف حاوية نمطية  14ميق غاطسها، قادرة على استقبال سفن الحاويات التي تصل حمولتها الى بعد توسعتها وتع

 بالمئة من التجارة البحرية العالمية. 5ويمر عبرها أكثر من 
********** 
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Hamburg Süd Teams up to Cut Port Emissions 
 Hamburg Süd and its Swedish customer Electrolux have continued to finance a sustainability 

project that will reduce sulfur dioxide emissions in ports. During its layovers in Manzanillo 

(Mexico), Callao (Peru), Iquique and Puerto Angamos (Chile) between March 11 and 24, 2018, 

the Santa Catarina — a 7,114 TEU containership — will voluntarily use cleaner marine gas oil 

(MGO) instead of standard heavy fuel oil (HFO) to operate its auxiliary engines and boilers. 

Both of these must be running in port to supply the ship with electricity and heat. 

In the four ports — unlike those in the North Sea and the Baltic Sea, and the North American 

Emission Control Areas (ECAs) — switching fuel from HFO to MGO is not mandatory. 

Hamburg Süd and Electrolux, which launched the sustainable fuel project pilot phase in the 

spring of 2017, have found that the significantly lower sulfur content of MGO results in a sulfur 

dioxide emission decrease of over 95% for the Electrolux cargo. 

While Electrolux is bearing the additional costs for the MGO, Hamburg Süd is assuming the 

extra operative expenses related to planning and switching fuels 

Dr. Arnt Vespermann, CEO of Hamburg Süd, said: “When it comes to sustainability, reducing 

emissions in the interest of environmental protection plays an important role for Hamburg Süd. 

“With this project, we are showing at the same time that Hamburg Süd is employing innovative 

solutions to meet the unique desires of our customers, in collaboration with them.” 

Bjorn Vang Jensen, Vice President, Global Logistics at Electrolux, said: “Sulfur dioxide 

emissions are a major environmental issue in some of the communities around port cities where 

we ship our products. 

“With this partnership, we are showing how the industry can move faster than legislation to 

improve the air quality in ports, and we hope more companies will get on board. 

“This will support our ambition to improve the environmental footprint in the transportation 

chain, which is one of the goals in Electrolux sustainability strategy ‘For the Better’.” 

Vpoglobal.com 

********** 
 ممر نقل بحري جديد بين روسيا والصين

 ”Tai Tsang“مرفأ الروسي الى  ”Primorsky“انطلقت باخرة ناقلة للحاويات من مرفأ "الشرق" في إقليم  
الصينية. وسيؤدي هذا الممر المستحدث الجديد الى خفض تكاليف النقل واختصار الفترة  ”Jigsaw“في مقاطعة 

حاوية نمطية بين هذين  600الزمنية للرحالت. وكمرحلة تجريبية، ستؤمن الباخرة ثالث رحالت شهريا لشحن 
 المرفأين في كل رحلة.

ينة بين االتحاد الروسي والصين، أدت الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين والمعلوم أن العالقات المت 
، بينما بلغت الصادرات 2016مليار دوالر في العام  37.297البلدين. فقد بلغت الصادرات الصينية الى روسيا 

 مليار دوالر. 32.228الروسية الى الصين 
********** 
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Hyundai Merchant Marine orders 20 vessels 
Korean carrier Hyundai Merchant Marine (HMM) has ordered 20 new ships which will double 

its capacity to just under 700,000 teu. 

The company has ordered 12 vessels capable of carrying more than 20,000 teu and eight with 

a capacity of 14,000 teu, which have a combined total of more than 350,000 teu. 

According to Alphaliner, HMM has a current capacity of 343,000 teu, but the company said 

this order launched a new strategy to take that figure to 1m teu. 

An HMM spokesperson said: ““Through the acquisition of the most technologically advanced 

mega container ships, we can strengthen cost competitiveness and react rapidly to the 

international environmental regulations.” 

The larger ships will be deployed on the Asia-North Europe lines and the smaller vessels will 

be used for US East Coast trade. 

New International Maritime Organisation (IMO) regulations state that from 2020 a vessel’s 

fuel must have a maximum sulphur content of 0.5%, reduced from 3.5%, and as such HMM’s 

new ships will run on liquefied natural gas (LNG) and will also be fitted with scrubbers. 

HMM said: “All the new vessels will be sequentially delivered in the right time to prepare for 

the 2020 environmental regulations.” 

This order comes less than a week after the Korean government announced a ‘5 Year Plan for 

Rebuilding Korean Shipping’. 

Korean media reported the government will help local shipping firms place orders for 200 

vessels by 2020, 60 of which will be container ships. 

CM-Container management 

********** 

 2017أفضل المطارات العشرين االولى في العالم في العام 
“Changi”  السنغافوري االول، و“Tokyo” الياباني الثاني 

، وذلك 2017لعام السنغافوري بالمرتبة االولى كأفضل مطار في العالم في ا ”Changi“احتفظ مطار  
للعام الخامس على التوالي. وقال المدير التنفيذي للمطار، أن االحتفاظ بالمرتبة االولى للعام الخامس على التوالي 

 ألف موظف. 50هو تشجيع لكل العاملين به والذين يبلغ عددهم 
الكوري  ”Incheon“الياباني مرتبتين فاحتل المرتبة الثانية، بينما جاء مطار  ”Tokyo“وقفز مطار  

االلماني مركزا ليأتي في المرتبة الرابعة. وكانت  ”Munich“الجنوبي في المرتبة الثالثة، في حين تراجع مطار 
أربع مراتب ليحتل القطري الصيني. وتقدم مطار "حمد الدولي"  ”Hong Kong“المرتبة الخامسة من نصيب مطار 

 .احدى المراتب الخلفية في السنوات السابقةفي المرتبة السادسة، وهذا تحول كبير بعدما كان 
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 أفضل المطارات العشرين االولى في العالم
 الدولة المطار التصنيف
1.  Changi سنغافورة 
2.  Tokyo  اليابان 
3.  Incheon  كوريا الجنوبية 
4.  Munich  المانيا 
5.  Hong Kong  الصين 
 قطر حمد الدولي  .6
7.  Nagoya  اليابان 
8.  Zurich  سويسرا 
9.  London  المملكة المتحدة 

10.  Frankfurt  المانيا 
11.  Amsterdam  هولندا 
12.  Kansai  اليابان 
13.  Vancouver   كندا 
14.  Narita  اليابان 
15.  Copenhagen  ماركالدان 
16.  Pres Pan  اوستراليا 
17.  Helsenki  فنلندا 
18.  Changhai  الصين 
19.  Cap Town افريقيا الجنوبية 
20.  Dubai  االمارات المتحدة العربية 

********** 

Wan Hai Lines inaugurates Japan -Korea-Haiphong (JKH) Service 
Wan Hai Lines (WHL) is to launch a new Japan-Korea-Haiphong service (JKH) on April 22 

to boost the carrier's network. The service will be jointly operated by WHL and Interasia Lines 

(IAL) using 3 vessels with nominal capacity of 1,800 TEU. Wan Hai Lines will deploy two 

vessels, while IAL will operate one vessel. 

JKH's maiden voyage will commence from Pusan port on April 22 and arrive in Haiphong on 

May 1. It will be a 21-day fixed round trip schedule, reports Hellenic Shipping News. 
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The port rotation is: Hakata, Moji, Pusan, Ulsan, Kwangyang, Keelung, Kaohsiung, Haiphong, 

Shekou, Hong Kong, Xiamen and returning to Hakata. 

WHL said ia statement that it is confident that customers will be further benefited from this 

direct service and coverage between Japan, Korea and Haiphong. 

International shipping news. 

********** 

 احصاءات تجارة لبنان الخارجية
، بسبب تأخر 2018نعتذر عن عدم نشر احصاءات تجارة لبنان الخارجية خالل الشهرين االولين من العام 

 ارك اللبنانية حتى تاريخه.صدورها من قبل الجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  –2/1/562680/01 –448617/01هاتف:  –لبنان  –بيـروت  –بناية بولـس فـياض  -شارع المرفأ
 17-5515صندوق بريد:  –562679/01فـاكس: 

Rue du Port- Imm. Boulos Fayad – Beyrouth – Liban – Tel: 01/448617 – 01/562680/1/2 – Fax: 01/562679 – 
 B.P.: 17-5515 – E-mail: c.i.n@sodetel.net.lb 
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