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- Summary of Beirut Port statistics at March 2018 compared with the same period 

of 2017. 
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  ، انعكس ايجابا على مجموع الواردات.2018من العام الربع االول في االجمالية ارتفاع حركة مرفأ بيروت  -

  البضائع.تراجع مجموع عدد البواخر و ارتفاع  -

  رة.البضائع اللبنانية المصد ارتفاع وزنبرسم االستهالك المحلي و انخفاض وزن البضائع المستوردة  -

  الحاويات.بمجموع  ةجيدزيادة  -

بضائع لاالمصدرة مألى بتراجع حركة الحاويات حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي و ارتفاع  -
 لبنانية.ال

 

  بحركة الحاويات برسم المسافنة.جيد نمو  -

  السيارات.تراجع مجموع  -

  ارتفاع الحركة االجمالية انسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

 8/9 : تصميمنا أن يعود لبنان واجهة الشرق االوسط...الرئيس عون -

 Cedre”.  9/10“خلق فرص العمل هو أساس ذهابنا الى مؤتمر الرئيس الحريري:  -

  ويستقبل محمد شقير. -

- uary 2018 compared FebrSummary of Lebanese International trade exchange at 

with the same period of 2017. 

11/14 

- Lebanon trade deficit down to USD 2610 million at February 2018.  

  فاتورة التصدير.ارتفاع فاتورة االستيراد و انخفاض  -

  تراجع فاتورة االستيراد انسحب على عجز الميزان التجاري. -

  .هباالستيراد منأفريقيا الجنوبية االولى بالتصدير الى لبنان و ما تزال الصين  -

  حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان. بالمئة 57 -

  بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان. 66 -
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  بالمئة من التصدير تم عبره. 45بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت، و  70 -

- 2018. 2 months stthe 1Top 10 exporting countries to Lebanon in   

- 2018. 2 months stuntries from Lebanon in the 1Top 10 importing co  

- Fenianos launches North highway project, pushes towards integrated vision to 

solve. 

15 

 15/17 زخور: مرفأ بيروت ما يزال في أفضل حال رغم كل األزمات المشتعلة في المنطقة. -

  بالمئة من ايرادات المرفأ هي من حركة الحاويات. 75 -

  أرصفة البواخر العامة شبه شاغرة. -

  المرفأ يسير عكس التيار ويغرد خارج السرب. -

إنجاز المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، والمرفأ بحاجة الى عمليات توسيع وتطوير وتجهيز، وأرقام جيدة في  -
 .2018العام 

 

 17/18 .2018في مطار رفيق الحريري الدولي في الثلث االول من العام ارتفاع عدد الركاب  -

- Summary of containers handled at Beirut Port at March 2018 compared with the 

same period of 2017. 

18/20 

  .2018جيدة في الربع االول من العام مرفأ بيروت سجل حركة حاويات  -

ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك برسم المسافنة وتراجع حركة الحاويات  -
 المصدرة مألى ببضائع لبنانية.

 

  المسافنة التي تواصل ارتفاعها.بالمئة حصة حركة الحاويات برسم  32.65 -

 20 اجتماع عمل في ادارة العمليات في مرفأ بيروت. -

 21 وزارة المال اللبنانية تستكمل عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية بسندات خزينة بالدوالر االميركي. -

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

of 2017. 

21/23 

  تراجع حركة مرفأ طرابلس انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية. -

  مجموع البواخر وكميات البضائع والسيارات والشاحنات وارتفاع حركة الحاويات.انخفاض  -

  بواخر الرو/رو )العبارات( مستمرة بالتعامل مع مرفأ طرابلس. -

 23/24 .2018العام انخفاض عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان في الربع االول من  -

 24 .مذكرة تفاهم إلنشاء كابل بحري بين قبرص ولبنان -

- BDL et le ministère des  Finances finalisent un swap de 5.5 milliards de dollars. 24 

 25 .نتجى أصحاب القرار وبناء اقتصاد مللضغط علالحاج حسن:  -
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- 2018.Summary of Beirut Port statistics in March 2018 compared with February  26/29 

  انخفاض الحركة االجمالية في مرفأ بيروت انسحب على مجموع الواردات. -

  ارتفاع عدد البواخر وكميات البضائع اللبنانية المصدرة بحرا وتراجع تلك المستوردة برسم االستهالك المحلي. -

لحاويات  ارتفاع حركة او انخفاض حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك برسم المسافنة  -
 المصدرة مألى ببضائع لبنانية.

 

  حركة السيارات. ارتفاع -

  االجمالية انسحب على مجموع الواردات.انخفاض الحركة  -

 29/30 لقاء موسع بين المجلس االعلى للجمارك والهيئات االقتصادية. -

- Customs charges and fees cut on hybrid and electrical cars. 30 

- Summary of Lebanese International trade exchange in February 2018 compared 

with January 2018. 

31/32 

- Lebanon trade deficit down to USD 1187 million at February 2018.  

  .2018التصدير وعجز الميزان التجاري في شباط  تراجع فاتورة االستيراد وفاتورة -

  الصين تحتفظ باالولى بالتصدير الى لبنان وأفريقيا الجنوبية باالستيراد منه. -

  بالمئة من فاتورة التصدير. 49بالمئة حصة مرفأ بيروت من فاتورة االستيراد و  07 -

 33 ضاهر: بعد االنتخابات سأعلن شخصيا نتائج مباراة الدخول الى الجمارك. -

 33/34 االسمر: إبطال المجلس الدستوري مواد من قانون الموازنة يثبت أن ال سلطة تعلو على سلطة القضاء. -

 34 . 2018ارتفاع ايرادات قناة السويس في الربع االول من العام  -

 34 بدء تأهيل ميناء سواكن السوداني. -

- Maersk Q1 2018: CEO calls ocean Business “Unsatisfactory”. 35 

 35 لبناء مرسيين للزوارق في البصرة.مشروع  -

- MSC to invest $1.1 Billion in New Khalifa Port Terminal. 36 

 36 .2018ارتفاع عدد الحاويات في مرفأ العقبة االردني في الربع االول من العام  -

 37 تحالف ثالثي لتطوير الميناء الجاف في السادس من أوكتوبر في مصر. -

- Evergreen opens Cambodia office. 37 

 38 محمد نجيب بوليف: االستثمار في قطاع النقل البحري متاح لجميع المستثمرين المغاربة. -
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 38 فرع لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في امارة الشارقة. -

- Pacific to issue US$500 million in Notes to cut debt.Canadian  39 

 39 قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة ملياري دوالر. -

 39 . 2018دة في الربع االول من العام محطات "موانئ دبي العالمية" تحقق نتائج جي -

 39/40 إعادة تفعيل النقل البحري والجوي والسككي بين سوريا والعراق. -

 40 . 2017ي مطار دبي الدولي في العام مليون راكب ف 88.2 -

 40/41 ناقالت نفط جديدة لشركة ناقالت النفط الكويتية. -

- “MSC” .41 تستثمر مليار دوالر في مرفأ خليفة االماراتي 

 41 . 2018ية في الربع االول من العام مليارات ليرة سورية ايرادات مرفأ الالذق 6 -

- gas project if no sanctions waiver.France’s total to quit Iran  41/42 

 42 . 2018نغ في الثلث االول من العام تراجع حركة الحاويات في مرفأ هونغ كو  -

 42/43 ثانية. 25شركة يابانية تعتذر لمغادرة قطارها قبل أوانه بـ -

 43 .2018تسجل نتائج سلبية رغم ارتفاع عائداتها في الربع االول من العام  ”Maersk“مجموعة  -

- Pearl River Delta lags in Cosco Shipping Ports’ April statistics. 43 

 44 .2017ون االولى االكثر ازدحاما في العالم في العام المطارات العشر  -

  بين المطارات العشرين االولى في العالم. وحيددبي الدولي" المطار العربي ال "مطار -

 45 .2018الى نهاية أوكتوبر  ”Alitalia“تأجيل موعد بيع شركة الطيران االيطالية  -

- Hong Kong’s April volume falls 9.3 pc to 1.6 million TEU. 45 

 

 

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

compared with the same period of 2017 
Subjects 1st 3 months 

2018 

1st 3 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

471 461 +10 +2 % 

Total Tonnage handled (tons)  2,060 million 2,180 million -120 

thousand 

-6 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons)  

1,807 million 1,943 million -136 

thousand 

-7 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

253 237 +16 +7 % 

Total Containers handled (TEU) 315,881 287,102 +28,779 +10 % 

Total containers imported (TEU) 151,681 142,573 +9,108 +6 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

101,046 99,220 +1,826 +2 % 

Total containers imported empty (TEU)  496 379 +117 +31 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

50,139 42,974 +7,165 +17 % 

Total containers exported  (TEU)  157,772 139,353 +18,419 +13 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

21,349 22,891 -1,542 -7 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

83,431 74,772 +8,659 +12 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

52,992 41,690 +11,302 +27 % 

Total containers transshipment (TEU) 103,131 84,664 +18,467 +22 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

6,428 5,176 +1,252 +24 % 

Total cars handled (cars) 19,951 29,238 -9,287  -32 % 

Total imported cars (cars) 17,987 24,516 -6,529 -27 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 1,964 4,722 -2,758 -58 % 

Total port revenues (USD) (million)  59,404 55,319 +4,085  +8 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

4,102 2,142 +1,960 +92 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

63,506 57,461 +6,045 +11 % 
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 2018الربع االول من العام على مجموع الواردات في انسحب ارتفاع حركة مرفأ بيروت االجمالية 
 مليون دوالر 63.5ألف سيارة و  19.9ألف حاوية نمطية،   315.8مليون طن،  2باخرة،  471

ي، من العام الحالالربع االول االحصاءات، أن مرفأ بيروت سجل ارتفاعا بحركته االجمالية في بينت 
جموع مانعكست الزيادة بتلك الحركة ايجابا على  وقدمقارنة مع تلك المسجلة في االشهر ذاتها من العام الماضي، 

 الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.

 8201و  7201من العامين الربع االول مقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل 
 ، االرقام التالية:2018و  2017من العامين الربع االول وبينت المقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل 

 بالمئة. 2ونسبته بواخر  10قدره بارتفاع باخرة، أي  461باخرة مقابل  471: بلغ مجموع البواخر
ألف  120قدره بانخفاض طن، أي مليون  2.180طن مقابل مليون  2.060بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 

 بالمئة. 6طن ونسبته 
 طن كاآلتي: مليون 2.060وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        

بتراجع  طن، أي  مليون 1.943طن مقابل  مليون 1.807: بلغ وزنها المستوردة برسم االستهالك المحليالبضائع 
 بالمئة. 7ألف طن ونسبته  136قدره 

قدره بارتفاع ألف طن، أي  237ألف طن مقابل  253: بلغ وزنها والمعاد تصديرها بحرا البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة. 7ألف طن ونسبته  16

 2018الربع االول من العام ارتفاع حركة الحاويات في 
 من العام الحالي،الربع االول كما أفادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل         

حاوية نمطية مقابل   315.881جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبتها  28.779حاوية، أي بزيادة قدرها  287.102

 كاآلتي: الحاليمن العام الربع االول حاوية نمطية في  315.881وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية  9.108قدره بارتفاع حاوية، أي  142.573حاوية نمطية مقابل  151.681: بلغ عددها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 6نسبته نمطية و 

حاوية، أي بارتفاع  139.353حاوية نمطية مقابل  157.772: بلغت بحرا الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 13حاوية ونسبته  18.419قدره 

حاوية، أي بزيادة  قدرها  5.176حاوية نمطية مقابل  6.428: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 24 احاوية نمطية ونسبته 1.252
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 ؟ 2018الربع االول من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
حاوية نمطية  151.681من العام الحالي، والبالغة الربع االول وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في  
 كاآلتي:

حاوية نمطية مقابل  101.046: سجلت ارتفاعا فبلغ مجموعها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 .بالمئة 2حاوية نمطية ونسبته  1.826حاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتحسن قدره   99.220

حاوية نمطية  117 اقدرهبزيادة حاوية، أي  379حاوية نمطية مقابل  496: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 31 اونسبته

 7.165 اقدرهبزيادة حاوية، أي  42.974حاوية نمطية مقابل  50.139: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 17 احاوية نمطية ونسبته

 ؟ 2018الربع االول من العام في بحرا وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها 
من العام الحالي والبالغة الربع االول في بحرا وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها  

 حاوية نمطية كاآلتي: 157.772
بانخفاض حاوية، أي  22.891حاوية نمطية مقابل   21.349: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  1.542 هقدر 
 83.431غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  8.659حاوية، أي بارتفاع قدره  74.772حاوية نمطية مقابل 
 اقدرهبزيادة حاوية، أي  41.690حاوية نمطية مقابل  52.992: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 27 احاوية نمطية ونسبته 11.302

 من العام الحاليالربع االول حركة الحاويات برسم المسافنة في ارتفاع جيد ب
من العام الحالي، الربع االول حاوية نمطية في  103.131وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  
 22 حاوية نمطية ونسبته 18.467قدره بارتفاع كبير حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي  84.664مقابل 
 بالمئة.

 2018الربع االول من العام بحركة السيارات في ملموس انخفاض 
لعام الحالي، من االربع االول بحركة السيارات التي تعامل معها في تراجعا كبيرا بينما سجل مرفأ بيروت  

سيارة  9.287سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  29.238سيارة مقابل  19.951فبلغ مجموعها 
 بالمئة. 32ونسبته 
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 سيارة كاآلتي: 19.951وتوزع هذا المجموع البالغ  

 سبتهسيارة ون 6.529 بتراجع قدرهسيارة، أي  24.516سيارة مقابل  17.987: بلغ مجموعها السيارات المستوردة
 بالمئة. 27

سيارة ونسبته  2.758قدره بانخفاض سيارة، أي  4.722سيارة مقابل  1.964: بلغت بحراالسيارات المعاد تصديرها 
 بالمئة. 58

 ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناءانعكس ارتفاع الحركة االجمالية 
 من العام الحالي،الربع االول وأظهرت االحصاءات بأن ارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في  

 57.461مليون دوالر مقابل  63.506نعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ ا
 بالمئة. 11 ادوالر ونسبتهمليون  6.045 اقدرهبزيادة جيدة مليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي 

 كاآلتي: الربع االول من العام الحاليوالر في مليون د 63.506وتوزع هذا المجموع البالغ   
مليون  4.085قدره  بارتفاعمليون دوالر أي  55.319مليون دوالر مقابل  59.404: بلغ مجموع الواردات المرفئية

 بالمئة. 8دوالر ونسبته 
مليون  1.960قدره بنمو دوالر، أي مليون  2.142ماليين دوالر مقابل  4.102: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء

 بالمئة. 92دوالر ونسبته 
 ********** 

 هة الشرق االوسط ومركز الثقل فيهرابية: تصميمنا أن يعود لبنان واجالرئيس عون التقى وفودا اغت
ان "تصميمنا اليوم هو ان يعود لبنان الى عهده السابق، على  عون يشالمالعماد أكد رئيس الجمهورية 

نتشار صبح نقطة الوصل بين أوجه االليواجهة للشرق االوسط ومركز الثقل في المنطقة، وقد استعاد مواقعه كافة 
ودعا المغتربين الى "ان يعملوا مع بعضهم البعض ويشكلوا قوة تضامن تكون مؤثرة، شبيهة بكل  ."اللبناني كافة

تجمعات التي تؤثر في السياسة العالمية"، آمال "ان يزرعوا في اذهان الناس ان لبنان بلد آمن وبألف خير في ظل ال
  ."االستقرار الذي ينعم به واستتباب االمن فيه

عون جاءت خالل استقباله في قصر بعبدا وفودا اغترابية شاركت في مؤتمر "الطاقة الرئيس مواقف 
  .في دورته الرابعة، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل االغترابية اللبنانية"
رئيس: "اهال وسهال بكم. بمجيئكم اليوم زرعتم الفرح في قلوب الكثير من عائالتكم كما في المناطق وقال ال

وا ان تعاد هذه ناللبنانية كافة، وفي قلوب جميع اللبنانيين الذين تابعوكم عبر شاشات التلفزة وشاركوكم الفرح، وتم
المناسبة كل عام ويكون عددكم مضاعفا. وبالتأكيد، فإنكم اذا ما استرجعتم جميعكم جنسيتكم المفقودة، سيكون 

  ."فرحهم اكبر
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اعتقدوا ان لبنان غير آمن وغير مستقر، لكنكم اليوم شهود على ان لبنان هو في غاية أضاف: "كثر و 
االستقرار واستتباب االمن، وهو لم يتأثر بالحروب التي حصلت في محيطه. صحيح اننا احتملنا نتائج هذه الحروب 

ل على صون حدودنا، ما جعواتى الينا نازحون كثر لكن، وهلل الحمد، فإننا سيطرنا على الوضع االمني وعملنا 
من هنا فإننا نأمل ان تزرعوا في اذهان الناس ان لبنان بلد آمن وبألف  .اللبنانيين بأجمعهم يعيشون بأمن وطمأنينة

  ."خير
وتابع: "صحيح ان لبنان تأثر اقتصاديا باألزمة العالمية كما بنتائج الحروب في الشرق األوسط وتداعيات 

تراكم ازمات. ولكن، هلل الحمد ايضا، فإننا بدأنا نلمس تحسنا في وضعنا االقتصادي الذي  النزوح اليه، فحصل لدينا
  ."بات أفضل وسيبقى في اطراد مستمر

وشدد عون على "ان تصميمنا اليوم هو ان يعود لبنان الى عهده السابق، واجهة للشرق االوسط ومركز الثقل في 
  ."طة الوصل بين أوجه االنتشار اللبناني كافةالمنطقة، وقد استعاد مواقعه كافة فأصبح نق

وتوجه الى المغتربين الحاضرين بالقول: "نعرف ان عالم اليوم تحول، بفضل وسائل االتصال االجتماعي 
بجميع اشكالها، الى قرية صغيرة، حيث يمكننا بلحظة واحدة االتصال بالقطبين الشمالي والجنوبي ولم يعد هناك 

هنا نحن نأمل ان تتواصلوا مع بعضكم البعض وتشكلوا قوة تضامن تكون مؤثرة، شبيهة  من مسافات بعيدة. من
  ."بكل التجمعات التي تؤثر في السياسة العالمية، بذلك تساعدون لبنان اكثر ويتحسن موقعكم اكثر في العالم

********** 
 وليينتشاريين دسالرئيس الحريري يرعى توقيع عقود استشارية بين المجلس االعلى للخصخصة وا

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي حفل توقيع عقود استشارية بين المجلس 
 مؤسسة التمويل الدولية، البنك االوروبي لإلعمار والتنمية وشركتي ين، للخصخصة وثالثة استشاريين دولي األعلى

“KPMG” و”SOLON”مشاريع إنمائية أدرجت في صلب البرنامج االستثماري ، لمساعدة لبنان تمهيدا لتلزيم ثالثة 
 .”سيدر“للبنى التحتية، الذي قدمه لبنان للمجتمع الدولي في مؤتمر 

حضر الحفل وزير النقل يوسف فنيانوس، السفيرة األميركية في لبنان أليزابيث ريتشارد، سفيرة االتحاد 
فؤاد فليفل، األمين العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد  األوروبي كريستينا السن، األمين العام لمجلس الوزراء

حايك، مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة شركة 
 .طيران الشرق األوسط محمد الحوت وعدد من المستشارين

لي توسعة مطار الشهيد رفيق الحريري الدو  حايك، فقدم عرضا عن المشاريع الثالثة، وهي:افتتح الحفل 
نشاء مبنى ركاب جديد فيه، طريق خلدة   .نهر ابراهيم ومشروع مركز المعلومات الوطني –وا 
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 الرئيس الحريري والوزير فنيانوس، ووقع االتفاق األول المتعلق بتوسعة مطارثم جرى حفل التوقيع بحضور 
رفيق الحريري الدولي حايك والمدير اإلقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية منير 

ايك والمدير المقيم لعقيبة حا-فيروزي، ثم وقع االتفاق الثاني المتعلق بالعقد االستشاري الخاص بأوتوستراد بيروت
للبنك األوروبي لإلعمار والتنمية في لبنان غريتشين بياري، ووقع االتفاق الثالث المتعلق بالعقد االستشاري الخاص 

 .نافذ المرعبي KPMG للمركز الوطني للمعلومات حايك وممثل شركة
 جلس األعلى للخصخصة مع عدةنشهد اليوم توقيع العقود بين الم: “فيها قالكلمة الحريري ثم ألقى 

نحن لدينا أمل كبير جدا في هذا العمل، خاصة ”. سيدر“استشاريين، لبدء عمل يأتي في صلب مشاريع مؤتمر 
لنجاح رؤيتنا االقتصادية واالجتماعية وأيضا خلق فرص العمل. وبالنسبة إلي، فإن خلق فرص العمل هو أساس 

مليار، وهي بالتعاون مع القطاع  4مشاريع كبرى تتخطى الـ 3اليوم هناك ، وهو يحفز االقتصاد. ”سيدر“ذهابنا إلى 
الخاص، وهو ما يشجعنا وما نسعى إليه، ألنه علينا أن نشرك القطاع الخاص بشكل كبير جدا، كونه األساس في 

 .”االقتصاد
ال مج أود أن أشكر وزير األشغال يوسف فنيانوس الذي قام بجهد كبير معنا، وال سيما في“أضاف: 

مشروع توسيع مطار رفيق الحريري وكل المشاريع األخرى، وكذلك وزير االتصاالت جمال الجراح ومدير عام هيئة 
أوجيرو عماد كريدية، للسعي لتحقيق الحلم بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام. أخيرا اليوم أول مشاريع هذا 

ن شاء اهلل ستتبعها مشار   .”يع أخرى في الكهرباء والمياه وعدة قطاعاتالحلم، وهي مشاريع كبرى، وا 
إن توسعة المطار، والتي تأخرت الدولة اللبنانية في إجرائها، هي ضرورية. قد يستغرب البعض “وتابع: 

مليون مسافر، ولو استطعنا أن نوسعه أكثر لفعلنا، ألنه  20أننا نسعى لتوسعة المطار بما يمكنه من استقبال 
مسافر، استغرب الناس يومها ما يقوم به رفيق الحريري وتساءلوا لماذا كان  ماليينسع لستة عندما أنجزنا مطارا يت

يصرف كل هذه المبالغ دون جدوى. اليوم القطاع الخاص هو الذي سيؤمن التمويل، والدولة لن تتكبد أي تكاليف، 
لثقة ، وهذا ما يشجعنا، وهذه هي اونحن نتعاون اليوم مع البنك الدولي والبنك األوروبي ومؤسسة التمويل الدولية

التي نسعى للحصول عليها من قبل هذه المؤسسات، والمطلوب اليوم أن نعمل جميعا معا. صحيح أنها األيام 
 .”األخيرة لهذه الحكومة، لكني متفائل جدا بأن المستقبل سيكون أفضل، ألنه مستقبلنا جميعا

 الرئيس الحريري يستقبل محمد شقيرو 
رئيس الهيئات االقتصادية محمد شقير الذي أوضح على رئيس سعد الحريري الاستقبل من جهة أخرى، 

االثر أنه وضع الرئيس الحريري في أجواء اللقاءات التي عقدها الوفد االقتصادي في دولة اإلمارات، وما لمسه من 
ثمار نه تم االتفاق على عقد ملتقى االسترغبة لدى القطاع الخاص االماراتي باالستثمار في لبنان. كما أبلغه بأ

 .اللبناني اإلماراتي في شهر تشرين االول المقبل
********** 
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Summary of Lebanese International trade exchange at February 2018 

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

2018 (USD) 

(million) 

1st  2 months  

2017 (USD) 

(million) 

+ / - 

(USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  3141 3252 -111 -3 % 

Total  exports (million)  531 455 +76 +17 % 

Trade deficit (million)  2610 2797 -187 -7 % 

 

Lebanon trade deficit down to USD 2610 million at February 2018 

 2018الشهرين االولين مليون دوالر في  2610 عجز الميزان التجاري اللبناني الى تراجع 
 مليون دوالر  531فاتورة التصدير الى ارتفاع مليون دوالر و  3141فاتورة االستيراد الى انخفاض 

ن العام مالى لبنان خالل الشهرين االولين احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد بّينت  
ان. بينما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنمما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، أدنى الحالي، جاءت 

 ايضا أن تراجع فاتورة االستيراد انسحب أيضا على عجز الميزان التجاري.وأظهرت االحصاءات 

 االستيراد  انخفاض فاتورة
من العام الحالي، مقابل الشهرين االولين مليون دوالر في  3141الى لبنان فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  111قدره بانخفاض مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  3252
 التصدير وارتفاع فاتورة

قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  455مليون دوالر مقابل  531من لبنان الى  بينما ارتفعت فاتورة التصدير
 بالمئة.  17مليون دوالر ونسبته  76

 ينسحب على عجز الميزان التجارياالنخفاض 
 2797مقابل    مليون دوالر 2610عجز الميزان التجاري فبلغ خفاض انفاتورة االستيراد الى تراجع وأدى 

   بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  187قدره بتراجع مليون دوالر، أي 

 الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان
ين الشهر من ناحية أخرى، أفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان في  -

مليون دوالر للفترة نفسها من العام  286مليون دوالر مقابل  392من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـاالولين 
 بالمئة. 37مليون دوالر ونسبته  106قدره بارتفاع الماضي، أي 

مليون دوالر،  201مليون دوالر مقابل  272الثانية بتصديرها بـالسادسة الى المرتبة  منايطاليا في حين تقدمت  -
 بالمئة.  35مليون دوالر ونسبتها  71أي بزيادة قدرها 
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مليون دوالر، أي  285مقابل مليون دوالر  236بينما تراجعت اليونان من المرتبة الثانية الى الثالثة بتصديرها بـ -
 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته  49بانخفاض قدره 

 

 11قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  172مليون دوالر مقابل  183الرابعة بـالسابعة الى المرتبة من المانيا وتقدمت  -
 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته 

 لبنان  وافريقيا الجنوبية تحافظ على االولى باالستيراد من
نوبية ت افريقيا الجفظمن العام الحالي، فقد احتالشهرين االولين أما من جهة االستيراد من لبنان خالل 

مليون دوالر للفترة نفسها من العام  62مليون دوالر مقابل  73باستيرادها سلعا لبنانية بـايضا المرتبة االولى ب
 بالمئة. 18 مليون دوالر ونسبته 11 بارتفاع قدرهالماضي، أي 

مليون دوالر، أي  35مليون دوالر مقابل  65بينما تقدمت سويسرا من المرتبة الرابعة الى الثانية باستيرادها بـ -
 بالمئة. 86مليون دوالر ونسبته  30بارتفاع قدره 

 اقدرهيادة بز مليون دوالر، أي  35مليون دوالر مقابل  52حافظت االمارات العربية المتحدة على المرتبة الثالثة بـو  -
 بالمئة. 49 امليون دوالر ونسبته  17

 15مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  17مليون دوالر مقابل  32وتقدمت تركيا من المرتبة السابعة الى الرابعة بـ -
 بالمئة. 88مليون دوالر ونسبته 

 2018العام خالل الشهرين االولين من حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان بالمئة  57
 1802من العام الحالي الشهرين االولين وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل 

مليون دوالر.  3141بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  57مليون دوالر، أي ما نسبته 
مليون  1916بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون دوالر،  3252بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  59دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 6ته مليون دوالر ونسب 114قدره بانخفاض أي 

 2018ام حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر العشرة االولى من العبالمئة  66
 348حالي من العام الالشهرين االولين بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل  

مليون دوالر.  531بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  66مليون دوالر، أي ما نسبته 
مليون  300في حين كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون  48قدره بارتفاع ن دوالر، أي مليو  455بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  66دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 16دوالر ونسبته 
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 2018الشهرين االولين من العام بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل  70
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

من الشهرين االولين مليون دوالر خالل  2188التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون دوالر. بينما كانت  3141ة لفاتورة االستيراد البالغة بالمئة من القيمة االجمالي 70العام الحالي، أي ما نسبته 

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما نسبته  2306فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون دوالر  118قدره بتراجع مليون دوالر، أي  3252بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71

 بالمئة. 5ونسبته 

بالمئة من القيمة االجمالية  21مليون دوالر أي ما نسبته  650واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ -
فاع بارتبالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد، أي  18مليون دوالر أي ما نسبته  593لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  57قدره 

مليون دوالر  253بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  224وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        11مليون دوالر ونسبته  29قدره بانخفاض بالمئة، أي  8أي ما نسبته 

 

 من العام الحاليالشهرين االولين الل بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خ 45
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان، حيث بلغت 

بالمئة من القيمة  45من العام الحالي، أي ما نسبته الشهرين االولين مليون دوالر في  238فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من لبنان عبر مرفأ  531االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  47مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  214بيروت 
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  24قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  455التصدير من لبنان والبالغة 

 41مليون دوالر أي ما نسبته  216وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -
 بالمئة. 44 امليون دوالر ونسبته 66 اقدرهبزيادة بالمئة، أي  33مليون دوالر أي ما نسبته  150بالمئة، مقابل 

بالمئة، مقابل  8مليون دوالر أي ما نسبته  45المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بلغت بمرفأ طرابلس واحتفظ  -
 بالمئة. 22مليون دوالر ونسبته  8قدره بارتفاع بالمئة أي  8مليون دوالر أي ما نسبته  37
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 2 months of  2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

1st 2 months  2017 

(USD) (million)  

1st 2 months  2018 

(USD) (million)  

Country 

 

+37% +106 286 392 1- China  

+35 % +71 201 272 2- Italy 

-17 % -49 285 236 3- Greece 

+6 % +11 172 183 4- Germany 

-28  % -58 210 152 5- USA 

+6 % +8 130 138 6- Egypt 

-46 % -103 223 120 7- Russian Federation 

+10 % +11 107 118   8- Turkey 

+4 % +4 100 104 9- France 

+10 % +8 79 87 10- Ukraine 

+1  % +9 1793 1802 Total (USD) (million) 

 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 2 months of 2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

1st 2 months  2017 

(USD) (million) 

1st 2 months  2018 

(USD) (million)  

Country 

+18 % +11 62 73 1- South Africa 

+86 % +30 35 65 2- Switzerland 

+49 % +17 35 52 3- UAE 

+88 % +15 17 32 4- Turkey 

-6 % -2 33 31 5- Saudi Arabia 

-50 % -26 52 26 6- Syria 

-8 % -2 25 23 7- Iraq 

+50 % +7 14 21 8- Qatar 

-13 % -2 15 13 9- Jordan 

- - 12 12 10- Kuwait 

+16  % +48 300 348 Total (USD) (million) 

********** 
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Fenianos launches North highway project, pushes towards integrated vision to solve 
 Minister of Public Works and Transportation, Youssef Fenianos, said during a press 

conference this Wednesday that "behind every great achievement is a small dream," 

announcing the launching of "the North Highway project," pushing towards an integrated 

organizational vision to solve the problem of traffic on the highway leading north from Beirut. 

"The State suffers from the difficulty of securing the financing of acquisitions due to the high 

price of land," he said. 

"I seize the opportunity to talk to you about developmental issues and affairs that concern the 

citizens and the homeland. (...) The conference today is to answer two questions, how can we 

move from Beirut to Tabarja in 13 minutes - and how we can make the coast of Metn a tourists' 

destination. This project is the fruit of work and brainstorming for over a year and a half at the 

Ministry of Public Works," he pointed out. 

"The project will not cost the State any extra charges to be implemented. (...) The funding will 

come from the private sector. The State will participate in its revenues and there will be no 

need for new acquisitions," he said. 

"This project has not been approved by the Cabinet, but the latter allocated $5 million to the 

Development and Reconstruction Council to review the tunnel plan. We, as Ministry of Public 

Works, and in cooperation with specialists, have developed an annex project, and the Higher 

Council for Privatization has tasked a company to compare between the two projects and 

demonstrate the economic viability of each of them so that the Cabinet could adopt the best," 

the Minister stressed. 

National News Agency.(NNA-Lebanon) 

********** 

 زخور: مرفأ بيروت ما يزال في أفضل حال رغم كل االزمات المشتعلة في المنطقة
، مقابل حوالي 2018أذار ألف طن في شهر  700انخفضت حركة البضائع في مرفأ بيروت الى حوالي  

 158باخرة مقابل  160بالمئة. في حين ارتفع عدد البواخر الى  3ألف طن في الشهر الذي سبقه أي بنسبة  722
حاوية وبنسبة  105.801حاوية نمطية مقابل  103.320بالمئة. بينما تراجع عدد الحاويات الى  1باخرة وبنسبة 

مليون  18.844مليون دوالر مقابل  19.552تفاعا جيدا فبلغ مجموعها بالمئة. وسجلت الواردات المرفئية ار  2
 471بالمئة. أما على الصعيد التراكمي فارتفع عدد البواخر في الفصل االول من العام الحالي الى  4دوالر، بزيادة 
 10ارتفاع ألف حاوية نمطية ب 316بالمئة. وسجلت حركة الحاويات زيادة جيدة فبلغ مجموعها  2باخرة وبنسبة 

ألف حاوية  101بالمئة. كما بينت االحصاءات ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى 
آالف  103بالمئة. في حين حققت حركة الحاويات برسم المسافنة ارتفاعا جيدا فبلغ مجموعها  2نمطية وبنسبة 

بالمئة. كما انخفض  32سيارة وبنسبة  19.951ارات الى بالمئة. بينما تراجع عدد السي 22حاوية نمطية وبنسبة 
ألف طن ونسبته  119مليون طن، أي بتراجع قدره  2.179مليون طن مقابل  2.060الوزن االجمالي للبضائع الى 

 بالمئة. 5

 
15/45 

ICN – Newsletter nr. 85 – May 2018 
 ndexBack to I –العودة الى الفهرس 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-16- 

وانعكس ارتفاع عدد الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل الربع االول من الحالي، ايجابا على مجموع  
بالمئة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام  8مليون دوالر وبارتفاع  59.404الواردات المرفئية التي بلغت 

 الماضي.
 من حركة الحاوياتبالمئة من ايرادات مرفأ بيروت هي  75

وتعليقا على هذه النتائج ال سيما على تراجع كميات شحن البضائع، أوضح رئيس الغرفة الدولية للمالحة  
في بيروت ايلي زخور، أن هذا التراجع يعود الى التحول للشحن بواسطة الحاويات. فمعظم المرافئ تشهد تراجعا 

( مقابل ارتفاع البضائع المشحونة بواسطة بواخر general cargoبكميات البضائع المشحونة على السفن العادية )
 75بالمئة من حركة مرفأ بيروت أصبحت بواسطة بواخر الحاويات، كما أن أكثر من  70الحاويات. فأكثر من 

 بالمئة من وارداته هي من حركة الحاويات.
 أرصفة البواخر العامة شبه شاغرة

مرفأ بيروت الستقبال بواخر البضائع العامة تظل شاغرة معظم وأوضح زخور أن األرصفة المخصصة في  
 1فاألرصفة من الرقم  .13والرصيف  7األيام بالرغم من تراجع عددها حيث أصبحت محصورة بين الرصيف رقم 

ن (، كما أن الرصيفيUnifilمخصصة للقطع الحربية التابعة للقوات البحرية اللبنانية وللقوات الدولية ) 7الى الرقم 
 غير صالحين للعمل بسبب ردم قسم من الحوض والذي عطل حركة المالحة فيه. 15و  14

 مرفأ بيروت في أفضل حال
وأضاف زخور: ما يزال وضع مرفأ بيروت في أفضل حال بالرغم من كل االزمات المشتعلة في المنطقة  

انت حركته وت هو واجهة االقتصاد، فإذا كواألوضاع السياسية واالقتصادية المضطربة التي يعيشها البلد. فمرفأ بير 
جيدة، فهذه تنعكس ايجابا على نشاط شركات المالحة البحرية ومخلصي البضائع ووسطاء النقل وكافة العاملين 

 في المرفأ من جهة، وعلى نشاط الحركة التجارية وقطاعي المصارف والتأمين من جهة ثانية.
 المرفأ يسير عكس التيار

ي ذكرناها في بداية الحديث تؤكد أن مرفأ بيروت ما يزال يغرد خارج السرب ويسير عكس إن االرقام الت 
التيار. فأغلبية القطاعات االقتصادية تشكو من تراجع نشاطها وايراداتها، في حين أن مرفأ بيروت يسجل حركة 

 نشطة وواردات مرفئية جيدة.
 ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة

االشارة الى أن مرفأ بيروت استعاد عافيته على صعيد حركة الحاويات برسم المسافنة. فاألرقام وال بد من  
بالمئة عما  22المسجلة في االشهر الثالثة االولى من العام الحالي تشير الى ارتفاع هذه الحركة بنسبة فاقت الـ

 كانت عليه في الفترة عينها من العام الماضي.
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 إنجاز المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت
وعن المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت للسنوات العشرين المقبلة، أكد زخور أن شركة "خطيب وعلمي" أعدت  

االجتماع الموسع الذي عقد برئاسة وزير االشغال العامة والنقل هذا المخطط الذي جرى عرضه ومناقشته في 
يوسف فنيانوس وحضره رئيس مجلس ادارة المرفأ حسن قريطم وأعضاء لجنة االدارة وأمين سر اللجنة توفيق لطيف 
وممثلين عن شركة "خطيب وعلمي". وأضاف أن الوزير فنيانوس سيرفع هذا المخطط الى مجلس الوزراء لدرسه 

 قشته التخاذ القرار المناسب بشأنه.ومنا
 المرفأ بحاجة الى عمليات توسيع وتطوير وتجهيز

وتابع زخور: إن المرفأ يحتاج الى عمليات تطوير وتوسيع وتجهيز أسوة بمرافئ البلدان المتطورة التي  
محدودة مع  بحتتتحول من مرافئ للبضائع العامة الى مرافئ للحاويات. فالقدرة االستيعابية لمرفأ بيروت أص

استمرار ارتفاع حركة الحاويات، ال سيما أن حركة المسافنة تشهد نشاطا جيدا الذي يمكن أن يسبب في حال 
استمراره على وتيرته التصاعدية، تجدد أزمة االزدحام التي كنا "نعاني منها قبل إنجاز مشروع التوسيع الذي رفع 

 1.305مليون حاوية نمطية، علما أن  المرفأ تعامل مع  1.350من القدرة االستيعابية في مرفأ بيروت الى أكثر 
 .2018". ومن المتوقع أن يحقق حركة حاويات أكبر في العام 2017مليون حاوية نمطية في العام 

 مرفأ بيروت ال يحتاج ألي تمويل من الدولة
زخور: إن ، قال ”Cedre“وردا على سؤال حول حصول مرفأ بيروت على أي مخصصات من مؤتمر  

مرفأ بيروت هو المرفق العام ربما الوحيد الذي ال يحتاج ألي تمويل من الدولة. فهو لديه تمويل ذاتي قادر على 
تغطية تكلفة مشاريع التوسيع والتجهيز التي تنتظره، كما أنه يساهم في ضخ عشرات الماليين من الدوالرات في 

 .2017مليون دوالر في العام  240الي خزينة الدولة سنويا. وقد وصلت ايراداته الى حو 
 2018أرقام جيدة في العام 

وتوقع زخور أن يواصل مرفأ بيروت تحقيق االرقام الجيدة بحركته االجمالية وايراداته المالية في العام  
 ، مع استمرار االستقرار االمني والسياسي في لبنان.2018

 البيان االقتصادية 
********** 

 2018ب في مطار رفيق الحريري الدولي في االشهر االربعة االولى من العام ارتفاع عدد الركا
بيروت في االشهر االربعة االولى من العام الحالي،  –ارتفع عدد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي  

راكبا،  2.241.091راكبا مقابل  2.459.688عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغ مجموعهم 
 بالمئة. 10راكبا ونسبتها  218.597أي بزيادة قدرها 
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بالمئة. بينما تراجعت حركة الطائرات الخاصة  3كما ارتفع أيضا عدد الرحالت الجوية التجارية بنسبة  
 2.459.688بالمئة. وأظهرت االحصاءات الرسمية أن حركة الركاب في مطار بيروت والبالغ مجموعهم  12بنسبة 

راكبا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، توزعوا على الشكل التالي: ارتفع عدد الوافدين الى لبنان الى 
راكبا وبنسبة  1.243.225بالمئة. كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان الى  11.54راكبا وبنسبة  1.215.112

 بالمئة. 12.4ادة راكبا بزي 1351بالمئة. وبلغ عدد ركاب الترانزيت  8.06
طنا  29.996من جهة ثانية، سجلت حركة البضائع المشحونة جوا زبادة جيدة حيث بلغ وزنها االجمالي  

طنا في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو قدره  26.270في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقابل 
 طنا كاآلتي: 29.996وزن االجمالي للبضائع المشحونة جوا البالغ بالمئة. وتوزع هذا ال 14.18طنا ونسبته  3.726

 8.13طنا ونسبته  1.457طنا، أي بارتفاع قدره  17.915طنا مقابل  19.372: بلغ وزنها البضائع المستوردة جوا
 بالمئة.

 27.15ونسبتها طنا  2.269طنا، أي بزيادة قدرها  8.355طنا مقابل  10.624: بلغ وزنها البضائع المصدرة جوا
 بالمئة.

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

Compared with the same period of 2017 
Subject 1st 3 months 

2018 (TEU) 

1st 3 months  

2017 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Total import containers: 151,681 : 142,573 : +9,108 +6 % 

Import containers full for local market 101,046 99,220 +1,826 +2 % 

Import containers empty 496 379 +117  +31  % 

Import containers full/empty for 

transshipment  

50,139 42,974 +7,165 +17 % 

Total export containers : 157,772: 139,353 +18,419 +13 % 

Export containers full with Lebanese cargoes 21,349 22,891 -1,542 -7 % 

Re-export empty containers 83,431 74,772 +8,659 +12 % 

Re-export containers full/ empty 

transshipment  

52,992 41,690 +11,302 +27 % 

Total containers transshipment 103,131 84,664 +18,467  +22 % 

Total restowed containers on board vessels 6,428 5,176  +1,252  +24 % 

Total general (TEU) 315,881 287,102 +28,779 +10 % 
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 بيروت سجل حركة حاويات جيدة في الربع االول من العام الحاليمرفأ 
الحاويات المصدرة مألى وتراجع حركة ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 

 الحاويات برسم المسافنة وزيادة كبيرة بمجموع ببضائع لبنانية 
لها المرفأ خالل الربع االول من العام الحالي، أفادت احصاءات مرفأ بيروت أن حركة الحاويات التي تداو  

ة بينت أن هذه الزيادة تعود الى االرتفاع بحرككما جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
 حركة الحاويات برسم المسافنة.والزيادة الكبيرة بالحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 
 يات خالل الربع االول من  العام الحاليارتفاع مجموع الحاو 

  287.102حاوية نمطية خالل الربع االول من العام الحالي، مقابل  315.881فقد تداول مرفأ بيروت  
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  28.779حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

 ة نمطية في الربع االول من العام الحالي، كاآلتي:حاوي 315.881وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية للربع االول ذاته من العام الماضي،  142.573حاوية نمطية مقابل  151.681: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 6 احاوية نمطية ونسبته 9.108أي بزيادة قدرها 

حاوية، أي بارتفاع  139.353حاوية نمطية مقابل  157.772: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  18.419قدره 

 اقدره بزيادةحاوية، أي  5.176حاوية نمطية مقابل  6.428: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 24 احاوية نمطية ونسبته 1.252

 في الربع االول من العام الحالي ؟كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  
 حاوية نمطية كاآلتي: 151.681وتوزع مجموع الحاويات المستوردة في الربع االول من العام الحالي، والبالغ    

حاوية للربع ذاته  99.220حاوية نمطية مقابل  101.046: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  1.826من العام الماضي، أي بتحسن قدره 

حاوية نمطية  117قدره بارتفاع حاوية، أي  379حاوية نمطية مقابل  496: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 31ونسبته 

 7.165قدره  بارتفاعحاوية، أي  42.974مقابل حاوية نمطية  50.139: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته 

 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في الربع االول من العام الحالي ؟
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في الربع االول من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية، كاآلتي: 157.772
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حاوية للربع االول نفسه  22.891حاوية نمطية مقابل  21.349: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  1.542 قدرهبانخفاض من العام الماضي، أي 

  83.431غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  8.659قدره بارتفاع حاوية، أي  74.772حاوية نمطية مقابل 

قدره  بتحسنحاوية، أي  41.690حاوية نمطية مقابل  52.992: بلغت برسم المسافنةالحاويات المعاد تصديرها 
 بالمئة. 27حاوية نمطية ونسبته  11.302

 جموع حركة الحاويات برسم المسافنة في الربع االول من العام الحاليجيد لم ارتفاع
ثانية، أفادت االحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  ةمن جه 

حاوية، للفترة عينها من العام  84.664حاوية نمطية مقابل  103.131في الربع االول من العام الحالي بلغ 
 بالمئة. 22 احاوية نمطية ونسبته 18.467 اقدره بزيادة جيدةالماضي، أي 

 بالمئة حصة حركة المسافنة في الربع االول من العام الحالي 532.6
بالمئة  32.65 ما نسبته حاوية نمطية 103.131شكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت والبالغة و 

ة حاوي  315.881من المجموع العام للحاويات التي تعامل معها المرفأ خالل الربع االول من العام الحالي والبالغ 
 ما نسبته حاوية نمطية  84.664نمطية. بينما كانت شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة 

 287.102بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغ   29.49
 حاوية نمطية.

  حركة المسافنةاستمرار ارتفاع 
واصلة مستقبال، نظرا لممرفأ بيروت عبر المسافنة الحاويات برسم حركة ومن المتوقع استمرار ارتفاع  

الشركات البحرية التي تعتمد حاليا مرفأ بيروت مركزا لعمليات المسافنة زيادة حجم هذه الحركة من جهة، ومباشرة 
 فنة نحو المرافئ السورية من جهة أخرى.شركات بحرية جديدة اعتماد مرفأ بيروت أيضا مركزا لعمليات المسا
********** 

 اجتماع عمل في ادارة العمليات في مرفأ بيروت
عقد رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخور اجتماع عمل مع مدير العمليات في مرفأ بيروت  

ة في االجتماع مناقشالدكتور المهندس سامر رعد، بحضور رئيس المصلحة المهندس مصطفى فرشوخ. وجرى 
بعض االمور والقضايا التي تهم القطاع البحري اللبناني عامة، والوكالء البحريين خاصة. فأكد المهندس سامر أن 
ادارة المرفأ تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لكافة المتعاملين مع المرفأ، ال سيما تسريع عمليات تفريغ البواخر 

دات واآلليات بتصرف الوكالء البحريين. وفي نهاية االجتماع، تم االتفاق على عقد وشحنها، وذلك بوضع كافة المع
 اجتماعات دورية لتفعيل التعاون بين الجانبين.  **********
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 تستكمل عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية بسندات خزينة بالدوالر االميركي اللبنانيةوزارة المال 
سندات خزينة لعملية استبدال في إطار القوانين المتاحة والتفويض الالزم، استكملت وزارة المال اللبنانية 

مليار دوالر أميركي.  5.5ي بقيمة أصول يحملها مصرف لبنان بسندات خزينة بالدوالر االميرك اللبنانية ليرةبال
بالدوالر  (Eurobondsوتكون وزارة المالية بالتالي قد أمنت كل حاجاتها إلعادة تمويل االستحقاقات بالعملة )

. في المقابل، ساهمت هذه العملية 2018االميركي االجنبية ولخدمة الدين العام بالعملة االجنبية حتى آخر عام 
 بتعزيز احتياطي مصرف لبنان بالدوالر االميركي.

وكجزء من االتفاق، سيكتتب مصرف لبنان بالقيمة ذاتها في سندات خزينة بالليرة اللبنانية التي تصدرها 
مما يوفر خدمة دين على  % 1سنوات بفائدة  10و  3مليار ليرة، آلجال تتراوح بين  8.250ة المالية أي وزار 

 مليار دوالر أميركي على مدى فترة االستحقاق. 1.4الخزينة بإجمالي مبلغ صافي حوالي 
********* 

Summary of Tripoli Port Statistics at March 2018 

compared with the same period of 2017 

Subject  1st 3  months  

2018 

1st  3 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

156 210 -54 -26 % 

Total Tonnage handled (tons) 434,347 527,531 -93,184 -18 % 

Total imports (tons) 350,901 410,375 -59,474 -15 % 

Total exports (tons)  83,446 117,156 -33,710 -29 % 

Total Cars handled (cars) 1,017 1,293 -276 -21 % 

Total containers (TEU) 3,122 2,279 +843 +37 % 

Total trailers  4,734 6,878 -2,144 -31 % 

Trailers discharged 2,615 3,412 -797 -23 % 

Trailers loaded 2,119 3,466 -1,347 -39 % 

Total Port revenues (USD) (million) 4,450   4,688  -238 

thousand 

-5 % 

 
 2018في الربع االول من العام بحركته االجمالية ووارداته المرفئية يسجل انخفاضا مرفأ طرابلس 

 مليون دوالر 4.450 شاحنة و 4.734حاوية،  3.122سيارة،  1.017طن،  ألف 434باخرة،  156
نها يمن العام الحالي، مقارنة مع الفترة عالربع االول بحركته االجمالية خالل تراجعا سجل مرفأ طرابلس 

 على مجموع وارداته المرفئية.هذا االنخفاض أيضا  من العام الماضي. وقد انسحب
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 8201و  7201من العامين الربع االول مقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل 
، الوقائع 2018و  2017من العامين الربع االول وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل  
 التالية:
 بالمئة. 26باخرة ونسبته  54باخرة، أي بانخفاض قدره  210باخرة مقابل  156: بلغ البواخرمجموع 

طن ونسبته  93.184قدره بتراجع طنا، أي  527.531طنا مقابل  434.347: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.  18

 طنا على الشكل التالي: 434.347وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
ونسبته  اطن 59.474قدره  بانخفاضطنا، أي  410.375طنا مقابل  350.901: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 15
 29طنا ونسبته  33.710قدره بتراجع طنا، أي  117.156طنا مقابل  83.446: بلغ وزنها البضائع المصدرة

 بالمئة.

 بالمئة. 21سيارة ونسبته  276قدره بانخفاض سيارة، أي  1.293سيارة مقابل  1.017بلغ  :مجموع السيارات

 37حاوية نمطية ونسبتها  843حاوية، أي بزيادة قدرها  2.279 حاوية نمطية مقابل 3.122: مجموع الحاويات
 بالمئة. 

شاحنة مفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات(  4.734: بلغ مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة والمشحونة
 بالمئة. 31شاحنة ونسبته  2.144قدره بتراجع شاحنة، أي  6.878والمشحونة عليها مقابل 

 شاحنة كاآلتي: 4.734وتوزع هذا المجموع البالغ 
 23شاحنة ونسبته  797قدره بانخفاض شاحنة، أي  3.412شاحنة مقابل  2.615: بلغت الشاحنات المفرغة

 بالمئة.
شاحنة ونسبته  1.347 بتراجع قدرهشاحنة، أي  3.466شاحنة مقابل  2.119: بلغت نات المشحونة بحراالشاح
 بالمئة. 39

 نسحب على مجموع الواردات المرفئيةانخفاض الحركة االجمالية ي
ع الواردات على مجمو ، سلبا من العام الحاليالربع االول بحركة مرفأ طرابلس االجمالية في التراجع وانعكس  

بتراجع مليون دوالر للفترة عينها من العام الماضي، أي  4.688مليون دوالر مقابل   4.450المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 5دوالر ونسبته ألف  238قدره 
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 مرفأ طرابلسبالتعامل مع )العبارات( مستمرة  الرو/رو بواخر
رغم تراجع عددها، بسبب استمرار  الرو/رو )العبارات(يستقبل بواخر أن مرفأ طرابلس ما يزال يذكر و  

سنوات. فتلك العبارات  7فيها منذ حوالي المتواصلة لحرب نتيجة لإغالق المعابر البرية عبر األراضي السورية 
 ، ناقلة الصادرات  الصناعية والزراعية اللبنانية الى تركيا ومن ثم الىبالمرافئ التركيةلس تربط حاليا مرفأ طراب

ين )عبارات( أخرى تربط ما ب الرو/رو العراق برا عبر االراضي التركية وكردستان وبالعكس. كما أن هناك بواخر
 .ة ومرفأ العقبة االردنيسعوديو مرفأ طرابلس ومرافئ مصرية 

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

********** 
 2018انخفاض عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان في الربع االول من العام 

في لبنان استمرار تراجع عدد السيارات أظهر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة  
 3.136سيارة جديدة في أذار، مقابل  2.901الجديدة المباعة للشهر الثالث على التوالي، فقد انخفض عددها الى 

بالمئة. وبلغ مجموع السيارات  7.49سيارة ونسبته  235، أي بتراجع قدره 2017سيارة في الشهر ذاته من العام 
سيارة في الربع االول من العام  8.118سيارة مقابل  7.645الربع االول من العام الحالي الجديدة المباعة في 

 بالمئة. 5.83سيارة ونسبته  473المنصرم، أي بانخفاض قدره 
 2018السيارات اليابانية تستعيد المرتبة االولى في الربع االول من العام 

سيارة جديدة مباعة  3.016الربع االول من العام الحالي بـواستعادت السيارات اليابانية المرتبة االولى في  
بالمئة. بينما  7.91سيارة ونسبته  221سيارة للربع االول ذاته من العام المنصرم، أي بارتفاع قدره  2.795مقابل 

 425قدره سيارة، أي بانخفاض  2.823سيارة مقابل  2.398تراجعت السيارات الكورية الجنوبية الى المرتبة الثانية بـ
 بالمئة. 15.05سيارة ونسبته 

سيارة، أي بتراجع قدره  1.764سيارة مقابل  1.534وحافظت السيارات االوروبية على المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 13.04سيارة ونسبته  230

ه سيارة، أي بانخفاض قدر  652سيارة مقابل  491وراوحت السيارات االميركية مكانها في المرتبة الرابعة بـ -
 بالمئة. 24.69سيارة ونسبته  161

سيارة جديدة بيعت في الربع االول من العام الحالي،  206وظلت السيارات الصينية في المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 145.24سيارة ونسبته  122سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  84مقابل 
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 2018تحتفظ باالولى في الربع االول من العام  ”KIA“سيارة 
الكورية الجنوبية الجديدة االكثر مبيعا في لبنان خالل الربع االول  ”KIA“من ناحية أخرى، ما تزال سيارة  

بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة  18.01سيارة أي ما نسبته  1377من العام الحالي، فقد بلغ عددها 
سيارة أي  1.014الكورية الجنوبية أيضا في المرتبة الثانية بـ ”Hyundai“سيارة. كما احتلت سيارة  7.645والبالغ 

سيارة أي ما نسبته  1.002اليابانية في المرتبة الثالثة بـ ”Toyota“بالمئة. بينما حلت سيارة  13.26ما نسبته 
بالمئة.  9.76سيارة أي ما نسبته  746اليابانية بـ ”Nissan“بالمئة. وجاءت المرتبة الرابعة لصالح سيارة  13.11

 ”Mitsubishi“بالمئة. فـ  4.59سيارة، أي ما نسبته  351لمرتبة الخامسة بـاليابانية في ا ”Suzuki“وحلت سيارة 
 ”Cheverolet“سيارة، فـ  271الفرنسية بـ ”Renault“بالمئة، فـ  3.66سيارة أي ما نسبته  280اليابانية بـ
 سيارة. 196اليابانية بـ ”Mazda“سيارة، فسيارة  224االلمانية بـ ”Mercedes“سيارة، فـ  270االميركية بـ

********** 
 مذكرة تفاهم إلنشاء كابل بحري بين قبرص ولبنان

القبرصية إلنشاء كابل بحري بين  ”Cyta“وقع وزير االتصاالت جمال الجراح، مذكرة تفاهم مع شركة  
قبرص ولبنان. واتفق الفريقان على النقاط االساسية التي ترعى تنفيذ هذا الكابل من حيث اختيار أفضل الشركات 

 Rena Rowithaالعالمية المختصة لالشتراك بمناقصة تمديد وتفعيل الكابل، وآلية ادارته واالستفادة منه. وشددت 
Pano  ة شركة رئيسة مجلس ادار“Cyta”  على أهمية دور الكابل البحري الجديد بتعزيز موقع البلدين في خريطة

 االتصاالت االقليمية.
من جهته،أعرب الجراح عن تفاؤله بتعزيز التعاون بين البلدين قائال "أننا اآلن في نهاية عملية إعادة تأهيل  

رنت واليومي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالنتقطاع االتصاالت في لبنان بهدف مواكبة التطور السريع 
 الذي يشهده العالم، إذ نتطلع لجعل لبنان مركز رئيسي لهذه الخدمات في الشرق االوسط".

********** 
BDL et le ministère des Finances finalisent un swap de 5,5 milliards de dollars 

Le ministère des Finances a annoncé dans un communiqué hier avoir finalisé avec la Banque 

du Liban (BDL) une opération d’échanges de titres de dette (debt swap). Le ministère affirme 

ainsi avoir échangé pour 5,5 milliards de dollars d’obligations du Trésor en livres détenues par 

la Banque centrale pour un montant équivalent d’eurobonds (obligations d’État en devises). Il 

ajoute que la BDL va souscrire « dans le cadre de l’accord » pour 8 250 milliards de livres (5,5 

milliards de dollars) en bons du Trésor à un taux d’intérêt de 1 %. « L’ensemble de l’opération 

doit permettre de réduire le service de la dette de 1,4 milliard de dollars » sur la période 

couvrant l’ensemble des échéances des titres concernés, a poursuivi le ministère, sans préciser 

clairement si cette économie était uniquement liée à l’émission de titres à 1 % (contre 8 % en 

moyenne selon les taux du marché) ou à la combinaison des deux transactions… 

L’ORIENT/LE JOUR    ********** 
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 الحاج حسن: للضغط على أصحاب القرار وبناء اقتصاد منتج
رعى وزير الصناعة حسين الحاج حسن حفل توزيع جوائز الدعم للشباب الجامعي عن المشاريع البحثية 

 منفذة في الجامعات باالشتراك مع المؤسسات الصناعية، والذي ينظمه برنامج 46وعددها  2018الصناعية لعام 
انجازات البحوث الصناعية اللبنانية )ليرا(، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس 

 .الوطني للبحوث العلمية وبدعم من مصرف لبنان
شارك في االحتفال المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، 

لبنان سعد العنداري، ممثل عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، وعدد من عمداء ومديري  نائب حاكم مصرف
 .وأساتذة وطالب كليات الهندسة في الجامعات المشاركة

الجميل إلى أن "لبنان هو بلد االمتياز والتميز فادي بعد كلمة من منسق البرنامج سعيد حمادة، أشار 
ى تميز الطالب الذين نعتبرهم قوة لبنان الغد. ونطمح من خالل المشاريع نحن في الجمعية نراهن عل .والثقافة

نأسف أننا نصدر شبابنا بدل تصدير سلعنا"، شاكرا "الذين  .المبدعة أن تنتشر الصناعة اللبنانية حول العالم أكثر
ى لمركزي علساهموا في انجاح البرنامج وال سيما مصرف لبنان على دعمه، على أمل أن نتعاون مع المصرف ا

 ."صعيد برامج جديدة مماثلة لبرامج دعم صناعات المعرفة
 الحاج حسن

بدوره، استنكر الوزير الحاج حسن "ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، منتقدا "وقوف 
 ."المجتمع الدولي متفرجا على المجازر التي تودي بالفلسطينيين العزل

منذ نحو أربع سنوات. وأوجه التحية على التطور النوعي الذي حصل خالل  "ليرا"وقال: "لقد واكبت برنامج 
فلقد تقدم مستوى األبحاث في الجامعات المشاركة. كما نالحظ وجود أفكار طموحة ومتقدمة، اضافة  .الفترة الماضية

القطاعان العام  تمع فيهاالى ارتفاع نسبة مشاركة الصناعيين. ولقد طرحنا أن يتحول البرنامج الى مؤسسة وطنية يج
 ."والخاص والجامعات والشركاء الحاليون لتحقيق قفزة نوعية مؤسسية. الحماس واضح عند جميع المعنيين

، مشيرا إلى "وجوب الضغط على أصحاب "وشدد الحاج حسن على "أهمية وضع رؤية اقتصادية شاملة
ء االقتصادية، ليعيدوا النظر في هذه المقاربة ونعمل على بناالقرار االقتصادي المخطئين في مقاربتهم للملفات 

 ."اقتصاد منتج
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in March 2018 

compared with February 2018 
Subjects March 2018 February 2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

160 158 +2 +1 % 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

700 722 -22 -3 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

612 636 -24 -4 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

88 86 +2 +2 % 

Total Containers handled (TEU) 103,320 105,801 -2,481 -2 % 

Total containers imported (TEU) 48,244 53,226 -4,982 -9 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

34,109 35,328 -1,219 -3 % 

Total containers imported empty (TEU)  50 102 -52 -51 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

14,085 17,796 -3,711 -21 % 

Total containers exported  (TEU)  53,476 50,441 +3,035 +6 % 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

7,949 6,341 +1,608 +25 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

29,981 25,401 +4,580 +18 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

15,546 18,699 -3,153 -17 % 

Total containers transshipment (TEU) 29,631 36,495 -6,864 -19 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

1,600 2,134 -534 -25 % 

Total cars handled (cars) 7,274 6,321 +953 +15 % 

Total imported cars (cars) 6,858 5,459 +1,399 +26 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 416 862 -446 -52 % 

Total port revenues (USD) (million)  19,552 18,844 +708 

thousand 

+4 % 

Total harbor master fees (USD) 466 thousand 3,122 million -2,656 

million 

-85 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

20,018 21,966 -1,948 -9 % 
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 نسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء االحركة االجمالية في مرفأ بيروت انخفاض 
 2018أذار )مارس( في 

 مليون دوالر 20سيارة و  7.274ألف حاوية نمطية،  103.3ألف طن،  700باخرة،  160
مما  اءت أدنى( الماضي، جمارس)أذار أظهرت االحصاءات أن حركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر  

اردات على مجموع الو انعكس سلبا الحركة تراجع ( المنصرم. كما بينت أن فبراير)شباط كانت عليه في شهر 
 المرفئية ورئاسة الميناء.

 2018روت في شباط وأذار يمقارنة بحركة مرفأ ب
 االرقام التالية:، 2018شباط وأذار وافادت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري 

 باخرتينقدره بارتفاع ، أي في شباط المنصرم باخرة 158مقابل أذار الماضي باخرة في  061: بلغ عدد البواخر
 بالمئة. 1ونسبته 

ألف طن ونسبته  22قدره بانخفاض ألف طن، أي  722ألف طن مقابل  007االجمالي : بلغ وزنها كميات البضائع
 بالمئة. 3

 الماضي على الشكل التالي:أذار ألف طن في  700وتوزع هذا المجموع البالغ 

 24قدره بتراجع ألف طن، أي  636ألف طن مقابل  612: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 4نسبته ألف طن و 

 2ألفي طن ونسبتها  ألف طن، أي بزيادة قدرها  86ألف طن مقابل  88: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة.

 2018أذار مجموع الحاويات في تراجع 
حاوية  103.320أذار الماضي الى مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر وانخفض   

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  2.481قدره بتراجع ، أي شباط المنصرمحاوية في  105.801نمطية مقابل 
 الماضي، كاآلتي:أذار حاوية نمطية في شهر  103.320وتوزع هذا المجموع البالغ  

قدره انخفاض بالماضي، أي شباط حاوية في  53.226حاوية نمطية مقابل  48.244: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  4.982

حاوية، أي بزيادة قدرها  50.441حاوية نمطية مقابل  53.476: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبتها  3.035

 534حاوية، أي بتراجع قدره  2.134حاوية نمطية مقابل  1.600: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 25حاوية نمطية ونسبته 
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 ؟ 2018أذار كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية كاآلتي: 48.244الماضي والبالغة أذار وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في 
شباط حاوية في  35.328حاوية نمطية مقابل  34.109: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  1.219قدره بانخفاض المنصرم، أي 

نمطية ونسبته  حاوية 52قدره  بتراجعة، أي حاوي 102حاوية نمطية مقابل  50: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 51

قدره بانخفاض حاوية، أي  17.796حاوية نمطية مقابل  14.085: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته  3.711

 ؟2018أذار وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في 
حاوية نمطية،  53.476الماضي والبالغة أذار وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في 

 كاآلتي:
المنصرم، شباط حاوية في  6.341حاوية نمطية مقابل  7.949بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 25حاوية نمطية ونسبته  1.608قدره جيد أي بارتفاع 
  29.981غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 18حاوية نمطية ونسبته  4.580حاوية، أي بارتفاع قدره  25.401حاوية نمطية مقابل 

قدره بتراجع حاوية، أي  9918.6حاوية نمطية مقابل  15.546: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  3.153

 2018رسم المسافنة في أذار مجموع حركة الحاويات بتراجع 
الماضي ذار أحركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في تراجعا بوبينت االحصاءات  

قدره بانخفاض المنصرم، أي شباط حاوية لشهر  36.495حاوية نمطية مقابل  29.631حيث بلغ مجموعها 
 بالمئة. 19حاوية نمطية ونسبته  6.864

 2018أذار حركة السيارات في ارتفاع جيد ب
 7.274فبلغ مجموعها ارتفاعا جيدا الماضي أذار وسجلت حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في          

 بالمئة. 15 اسيارة ونسبته 953 اقدرهبزيادة المنصرم، أي شباط سيارة في  6.321سيارة مقابل 
 الماضي، كاآلتي:أذار سيارة في  7.274وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 26سيارة ونسبته  1.399قدره بارتفاع سيارة، أي  5.459سيارة مقابل  6.858: بلغت السيارات المستوردة
 52سيارة ونسبته  446قدره بانخفاض سيارة، أي  862سيارة مقابل  416: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة.
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 2018انخفاض الحركة االجمالية ينسحب على مجموع الواردات في أذار 
الحركة االجمالية في مرفأ بيروت خالل شهر أذار الماضي، الى تراجع مجموع الواردات وأدى تراجع  

، أي 2018مليون دوالر في شباط  21.966مليون دوالر مقابل  20.018المرفئية ورئاسة الميناء حيث بلغ 
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  1.948بانخفاض قدره 

 ن دوالر في أذار الماضي كاآلتي:مليو  20.018وتوزع هذا المجموع البالغ  
آالف دوالر  708مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  18.844مليون دوالر مقابل  19.552الواردات المرفئية: بلغت 

 بالمئة. 4ونسبته 
مليون دوالر  2.656مليون دوالر، أي بتراجع قدره  3.122ألف دوالر مقابل  466واردات رئاسة الميناء: بلغت 

 بالمئة. 85ونسبته 
********** 

 لقاء موسع بين المجلس االعلى للجمارك والهيئات االقتصادية
عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بدعوة من رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقير، لقاء 

راسيا القزي غموسع بين المجلس االعلى للجمارك الذي يضم رئيس المجلس العميد اسعد الطفيلي، عضوي المجلس 
وهاني الحاج شحادة، وبين عدد من رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات االقتصادية، خصص لبحث التعاون بين 

 .الطرفين لتسهيل امور التجار والصناعيين وتحسين اداء الجمارك بما يخدم االقتصاد الوطني
ية مؤكدا "اهتمام الهيئات االقتصاد بداية، رحب شقير بالطفيلي والقزي والحاج شحادة ووالوفد المرافق،
 ."بترسيخ عالقة شراكة متينة مع الجمارك خدمة للمؤسسات ولالقتصاد الوطني

وأشاد شقير بـ"التحسن الذي سجل على مستوى أداء الجمارك خالل الفترة الماضية والذي أدى الى مكافحة 
وقف ي هذا االطار الى "ضرورة تضافر الجهود لالتهريب الى حد بعيد وتسهيل امور التجار والصناعيين"، الفتا ف
 ."التهريب عبر الحدود مع سوريا، واستمرار مسيرة تطوير الجمارك

وأشار الى ان "استمرار التهريب عبر الحدود إضافة الى التزوير، من شأنه ضرب ما تبقى من مؤسسات 
 ."رة التي تهدد االقتصاد الوطنيتجارية وصناعية شرعية في لبنان"، مشددا على "ضرورة انهاء هذه الظاه

ولفت شقير الى التعاون المثمر مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر، الذي أسفر عن تأليف لجان مشتركة 
بين مختلف القطاعات والجمارك لدرس كل المشكالت واقتراح الحلول المناسبة لها، مشددا في الوقت نفسه على 

للجمارك لمتابعة كل الملفات المشتركة ودعم المجلس في اعطائه صالحية "التعاون الوثيق مع المجلس االعلى 
 ."التشريع الجمركي
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الطفيلي فشكر شقير على "هذا اللقاء المثمر بين الشركاء"،  رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد وتحدث
وأكد ان "الجمارك ومع االمكانات المتواضعة تمكنت من مكافحة التهريب في الكثير من المعابر الرسمية"، شاكيا 

على  اهبواجباتالجمارك من القيام ادارة العناصر البشرية او التجهيزات واآلليات( التي تمكن ) من "ندرة االمكانات
تواصل مع الجيش يالمجلس االعلى للجمارك "أكمل وجه خصوصا في موضوع مكافحة التهريب"، مشيرا الى ان 

 ."للمساعدة في ضبط الحدود مع سوريا وقد وعدنا خيرا
ولفت الى ان المجلس االعلى للجمارك طالب باعطائه صالحية االذن بالتشريع، معتبرا ان بعض الرسوم 

 .حد بعيد في تشجيع التهريب تساهم الى
وعرض الطفيلي عددا من المشاريع التطويرية التي يعمل عليها المجلس االعلى للجمارك، منها وضع 
قانون جديد وهيكلية جديدة للجمارك، وخطة استراتيجية له، مؤكدا ان دور الجمارك ليس فقط جباية الرسوم انما 

 .أيضا حماية االقتصاد والمواطن
ت من رؤساء الهيئات والنقابات االقتصادية عرضوا خاللها مطالبهم ورؤيتهم المتعلقة بعمل وبعد مداخال

 هالجمارك، عرضت القزي مشروع الجمارك اللبنانية في الحوكمة االلكترونية وتسهيل التجارة. ثم عرض الحاج شحاد
 .مشروع القانون الجديد للجمارك

********** 
Customs charges and fees cut on hybrid and electrical cars 

First electrical chargers at Medco stations 
 The 2018 budget, now approved by the Parliament, has amended customs charges and tariffs 

on eco-friendly cars. 

Customs and excise fees on hybrid cars, which use both gasoline and electrical power, have 

been decreased to 20 percent. Public transportation vehicles will benefit from an additional 

decrease in customs and excise fees, falling to ten percent. The latter will also benefit from 

discounted registration and mechanique fees at their first registration. 

Private vehicles that operate only through charged batteries, also known as Electrical Vehicles, 

will be fully exempted from custom duties and other internal excise fees. Public transportation 

vehicles will also be discharged from registration and mechanique fees at their first registration. 

MEDCO, a chain of gasoline stations, has just introduced Electric Vehicle Chargers at two of 

its facilities in Beirut Central District and Dora areas for electrical cars. The chargers are 

compatible with the three international types of EV charging. 

Businessnew.com.lb.  

********** 
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Summary of Lebanese International trade exchange in February 2018 

Compared with January 2018 

+/-  % +/-  

(USD million) 

January 2018 

(USD million) 

February 2018 

(USD million) 

Subject 

-16 % -270 1705 1435 Total import 

-12 % -35 283 248 Total export 

-17 % -235 1422 1187 Total deficit 

 
Lebanon Trade deficit down to USD 1187 million in February 2018 

 مليون دوالر  248مليون دوالر والتصدير الى  1435انخفاض فاتورة االستيراد الى 
 2018فبراير( )في شباط مليون دوالر  1187وعجز الميزان التجاري الى 

باط شأفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل شهر  
اتورة فتراجعت قيمة ( المنصرم. كما يناير)كانون الثاني مما كانت عليه في شهر أدنى ، جاءت الماضي( فبراير)

 ز الميزان التجاري.على عجأيضا بفاتورة االستيراد االنخفاض التصدير. وقد انسحب 
 2018شباط فاتورة االستيراد في تراجع 

مليون دوالر  1705الماضي، مقابل شباط مليون دوالر في  1435فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  
 بالمئة. 16 بتهمليون دوالر ونس 270 بتراجع قدرهالثاني المنصرم، أي كانون في 

 فاتورة التصديروانخفاض 
بانخفاض مليون دوالر، أي  283مليون دوالر مقابل  248قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى انخفضت كما  

 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  35قدره 

 عجز الميزان التجاريوتراجع 
مليون  1187الذي بلغ عجز الميزان التجاري على الماضي شباط فاتورة االستيراد في وانسحب تراجع قيمة   

 بالمئة. 17 مليون  دوالر ونسبته 235 بتراجع قدرهالثاني المنصرم، أي كانون مليون دوالر في  1422مقابل  دوالر

 2018شباط االولى بالتصدير الى لبنان في الصين ما تزال 
ديرها سلعا الماضي، بتصشباط االولى بالتصدير الى لبنان في من جهة أخرى، ظلت الصين متربعة على المرتبة  -

مليون دوالر  102قدره بانخفاض الثاني المنصرم، أي كانون مليون دوالر في  247مليون دوالر مقابل  145بـ
 بالمئة. 41ونسبته 

 38 قدره بانخفاضمليون دوالر، أي  155مليون دوالر مقابل  117المرتبة الثانية بـمكانها في  وراوحت اليونان -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته 

مليون دوالر  30قدره بتراجع مليون دوالر، أي  133مليون دوالر مقابل  103المرتبة الثالثة بـفي  وبقيت ايطاليا -
  بالمئة. 23ونسبته 
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 2018في شباط االولى باالستيراد من لبنان وأفريقيا الجنوبية تحتفظ ب
وردت سلعا الماضي باالستيراد من لبنان. فقد است شباطفي أفريقيا الجنوبية من االحتفاظ بالمرتبة االولى وتمكنت  -

مليون دوالر  17 بانخفاض قدرهالثاني المنصرم، أي كانون مليون دوالر في  45مليون دوالر مقابل  28لبنانية بـ
 بالمئة. 38ونسبته 

مليون دوالر،  26مليون دوالر مقابل  27المرتبة الثانية بـاستيرادها بـكما احتفظت االمارات العربية المتحدة أيضا ب -
 بالمئة. 4 امليون دوالر ونسبته اقدرهبزيادة أي 

مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  14مليون دوالر مقابل  17باستيرادها بـوراوحت السعودية مكانها في المرتبة الثالثة  -
 بالمئة.  21ماليين دوالر ونسبتها  3

 2018رة االستيراد في شباط بالمئة حصة مرفأ بيروت من فاتو  70
، أي شباط الماضيمليون دوالر في  1002عبر مرفأ بيروت الى لبنان وبلغت قيمة البضائع المستوردة 

مليون  دوالر  1186مليون دوالر مقابل  1435ستيراد البالغة الاالجمالية لفاتورة البالمئة من  70ما نسبته 
بالمئة من فاتورة االستيراد  70أي ما نسبته  ،الثاني المنصرمكانون قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في 

 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  184قدره بتراجع مليون دوالر أي  1705البالغة 

بالمئة، مقابل  21مليون دوالر أي ما نسبته  306بلغت قيمة البضائع المستوردة عبر مطار رفيق الحريري كما  -
 بالمئة. 12 مليون دوالر ونسبته 40 رهقدبانخفاض بالمئة، أي  21مليون دوالر، أي ما نسبته  346

مليون  134بالمئة مقابل  6 مليون دوالر، أي ما نسبته 90وبلغت قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ طرابلس  -
 بالمئة. 33مليون دوالر ونسبته  44 بتراجع قدرهبالمئة، أي  8دوالر، أي ما نسبته 

 2018ورة التصدير في شباط بالمئة حصة مرفأ بيروت من فات 49
 49مليون دوالر في شباط الماضي، أي ما نسبته  122عبر مرفأ بيروت  من لبنان وبلغت قيمة البضائع المصدرة -

ون في كانمليون دوالر قيمة فاتورة التصدير عبره   115مليون دوالر، مقابل  248بالمئة من فاتورة التصدير البالغة 
مليون  7رتفاع قدره أي بامليون دوالر،  283البالغة بالمئة من فاتورة التصدير  40الثاني المنصرم، أي ما نسبته 

 بالمئة. 6دوالر ونسبته 
 131بالمئة من فاتورة التصدير مقابل  34مليون دوالر، أي ما نسبته  85مطار رفيق الحريري حصة وبلغت  -

 بالمئة. 35مليون دوالر ونسبته  46قدره بانخفاض بالمئة، أي  46مليون دوالر أي ما نسبته 

بالمئة من فاتورة التصدير،  9مليون دوالر أي ما نسبته  22طرابلس وبلغت قيمة البضائع المصدرة عبر مرفأ  -
 بالمئة. 8مليون دوالر، أي ما نسبته  22مقابل 

 ********** 
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 شخصيا نتائج مباراة الدخول الى الجماركضاهر: بعد االنتخابات سأعلن 
المدير العام للجمارك بدري ضاهر مع وفد تألف من مدير إقليم  LCU-إستقبلت الجامعة اللبنانية الكندية

مرفأ بيروت حنا فارس، رئيس مصلحة األمانة الرئيسية فادي بو غاريوس والعقيدين عادل فرنسيس وكلود عوض 
 .والمحامي جورج خوري

يارة تلبية لدعوة من رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله، و"ترجمة عملية الستراتيجية تشجيع أتت الز 
وتحفيز الجيل الجديد من الشباب اللبناني لالنخراط في القطاع العام والمشاركة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية 

 ."ميةالتي إعتمدتها الجامعة في مختلف األنشطةفي خالل هذه السنة األكادي
وفي المناسبة، كان للمدير العام لقاء خاص مع طالب الجامعة من مختلف االختصاصات. استهل بكلمة 
لرئيس الجامعة قال فيها: "في سيرة هذا الرجل عبرة لكل شاب وصبية منكم، فهو بدأ حياته في الوظيفة العامة 

 ."أبواب الترقي بابا تلو اآلخروحاز إجازة في الحقوق. وبدأ صيته الحسن وعمله الدؤوب يفتحان له 
أضاف: "بعد سلسلة تعيينات ومسؤوليات جعلت منه صاحب الخبرة والكفاءة لتسلم إدارة الجمارك، وصل الرجل 

صالح اإلدارة   ."المناسب الى المكان المناسب. فهكذا تبدأ مسيرة التغيير وا 
ائف القطاع العام والمساهمة في ثم كانت مداخلة ضاهر ركز فيها على "أهمية مشاركة الشباب في وظ

  ."عملية تطهير اإلدراة من الفساد عبر إدخال نهج جديد وشفاف في العمل
حرص على تعريفهم بمهمات مديرية الجمارك العامة وكيفية إنخراطهم في هذا الجهاز بشقيه المدني و 
  .والعسكري

المدنية للدخول في جهاز الجمارك أن وطمأن ضاهر الطالب الذين ينتظرون نتائج مباراة مجلس الخدمة 
 .النتائج ستعلن بعد االنتخابات النيابية وتعهد أنه سيعلنها شخصيا
********** 

 االسمر: ابطال الدستوري مواد من الموازنة يثبت أن ال سلطة تعلو على سلطة القضاء
من  الدستوري بإبطال موادأعرب رئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر عن ارتياحه الى حكم المجلس 

 ."49قانون الموازنة، بما فيها المادة 
وقال في تصريح: "الشكر الكبير للمجلس الدستوري على هذا اإلنجاز الذي يثبت يوما بعد يوم أن ال سلطة 

الصوت واالمتنان العميق لجميع الذين رفعوا  .تعلو على سلطة القضاء النزيه العادل الراعي األساسي لدولة القانون
 .""المقنعة" من مراجع دينية وسياسية وعلى رأسها نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 49بوجه المادة 
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من قانون الموازنة، والتي تمس  49أخرى مقنعة على غرار المادة وحذر من "إعادة صياغة مواد أو قوانين 
الواقع الوطني واالجتماعي للبنانيين كافة، ألن مصيرها سيكون كمصير ما سبقها بتصد مباشر من االتحاد العمالي 

 ."العام ومن الغيارى على حقوق اللبنانيين من مراجع دينية وسياسية
نشاء وأضاف: "لنا الثقة بتشبث اللبنان يين بأرضهم عبر صياغة جديدة لقانون تملك األجانب في لبنان وا 

وزارة لإلسكان والتصميم مع خطة سكنية شاملة، مرفقة بإحياء قروض سكنية للعمال والعسكريين وذوي الدخل 
المحدود ومتوسطي الدخل، وقانون إيجار عصري يراعي حق المالك بملكه وحق المستأجر بالسكن بعيدا عن 

 .يرالتهج
********** 

 ارتفاع ايرادات قناة السويس في الربع االول من العام الحالي
قال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أن ايرادات القناة ارتفعت في شهر أذار )مارس( الماضي الى  

ناة دات القمليون دوالر في شباط )فبراير( المنصرم. وبلغ مجموع ايرا 435.8مليون دوالر، وكانت قد بلغت  463
 مليار دوالر.  1.351في الربع االول من العام الحالي 

وتعد قناة السويس ممر الشحن البحري االسرع واالقصر بين أوروبا وآسيا، والمصدر الرئيسي للعمالت 
 الصعبة لمصر.

********** 
 بدء تأهيل ميناء سواكن السوداني

، ء سواكنتأهيل وتطوير ميناكشف السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي عن بدء العمل في 
 .مبينًا أن اإلتفاق الموقع بين الخرطوم والدوحة لتطوير الميناء سيعود بالنفع على شعبي البلدين

عود على للفوائد الكثيرة التي ست أن العمل في ميناء سواكن سيكون على ثالث مراحل ، مشيراً  ،وقال النعيمي      
السودان بإعتبار أن الميناء محطة إقتصادية للعبور إلى القارة األفريقية واألسواق العالمية ، بجانب مساهمته في 

 وتوقع النعيمي المزيد من اإلستثمارات القطرية خالل الفترة القادمة، مبيناً . زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
 . رحلة المقبلة ستشهد زيارات عدد من المسؤولين القطريين للسودانأن الم

( مليارات دوالر من أجل 4وكان السودان وقطر وقعا بالخرطوم أواخر مارس الماضي إتفاقًا مبدئيًا بقيمة )
وذلك بحضور وزير النقل مكاوي محمد عوض ووزير المواصالت القطري جاسم  ،التطوير المشترك لميناء سواكن

 . سيف السليطي بن
********** 
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Maersk Q1 2018: CEO Calls Ocean Business ‘Unsatisfactory’ 
A.P. Moller - Maersk has started 2018 with strong revenue growth, but its CEO, Søren Skou, 

has criticised its ocean business performance as “unsatisfactory”. 

In Q1 2018 (see full results table below), Maersk had a revenue growth of 30% to US$ 9.3 

billion, 10% excluding Hamburg Süd, with growth in all business segments and a strategic 

transformation well underway. 

Skou said: “In the first quarter of 2018, we reported a 30% revenue growth and the integration 

of the business is well underway with a successful start to the Hamburg Süd integration and 

the closing of Maersk Oil transaction in March with an accounting gain of $2.6 billion. 

“At the same time, on the short-term performance, our result, especially in the ocean-related 

part of the business, was unsatisfactory.“In response to the current challenging market 

conditions we are implementing a number of short-term initiatives to improve profitability and 

we reiterate our guidance for 2018.”Maersk reported that its underlying result after financial 

items and tax is negative $239 million and that a "number of short-term initiatives" would be 

implemented to improve profitability. 

It also announced that it expects its full-year 2018 EBITDA to be in the range of $4 to 5 billion 

from last year’s $3.5 billion and that its aim for this year's underlying profit would be to raise 

it above 2017’s 356 million. 

However, Maersk's statement pointed out that "increased uncertainties" from geopolitical risks, 

trade tensions and other factors affecting freight rates, bunker prices and rate of exchange may 

affect the results. 

Port Technology 

********** 

 مرسيين للزوارق ومهبط للطائرات السياحية في البصرةمشروع لبناء 
عن نيتها وضع حجر األساس لمرسيين متطورين على شط العراقية،  اعلنت الشركة العامة للنقل البحري
ان "المرسيين  ،عالمي باسم الشركة طالب البديريوقال المتحدث اإل .العرب لهبوط الطائرات السياحية في البصرة

وأضاف ان "المرسيين سيضمان مهبط . "سينفذان بطريقة التشغيل المشترك مع احدى الشركات اللبنانية المتخصصة
للطائرات المروحية السياحية وسيكون ألكثر من طائرة مروحية خاصة بضيوف البصرة ممن ينوون زيارتها واالطالع 

 ."من المطاعم ومواقف خاصة بالزوارق النهرية ، مبينا ان "المرسيين سيكون فيهما عدد"عليها
من جانبه قال مدير عام شركة النقل البحري عبد الكريم كنهل الجابري، ان "الشركة تركز على المشاريع 
النهرية اذ سيتم اإلعالن عن عدد من المشاريع النهرية المهمة"، مؤكداعلى انه "سيتم افتتاح خط نهري جديد مع 

 ."رة كيش وهو االن بانتظار اكتمال الموافقات الرسميةايران يصل الى جزي
وأوضح الجابري ان "هذه الخطوة تأتي لتخفيف الزخم الحاصل على منفذ الشالمجة الذي يشهد حركة 

ب مارك موجودان على كورنيش العشار بالقر جمستمرة بين البلدين وهو طريق سهل، خصوصا ان نقطة الجوازات وال
 ."ريةمن محطة الزوارق النه

**********  
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MSC to Invest $1.1 Billion in New Khalifa Port Terminal 
 MSC Mediterranean Shipping Company (MSC), a Swiss-based logistics company operating 

the world’s second largest containership fleet, has agreed to invest US$ 1.08 billion (AED 4 

billion) with Abu Dhabi Ports to establish a new container terminal. 

Since its inauguration in December 2012, Khalifa Port, located in the United Arab Emirates, 

has become one of the world's fastest growing ports and one of the most technologically 

advanced ports in the region. 

MSC will spread its investment over a 30-year concession agreement period to build upon the 

UAE’s position in attracting major international companies at Khalifa Port. 

The development of the new terminal in addition to another at the port will expand its capacity 

from 2.5 million TEUs to 8.5 million TEUs in five years. 

MSC will begin moving some of its regional container handling to Khalifa Port by July 2018. 

This is set to increase Khalifa Port’s capacity from 2.5 million TEU in 2017 to 5.3 million TEU 

by 2020, making it one of the top 25 ports worldwide in handling containers the beginning of 

2019. 

MSC will develop the port by increasing the number of ship-to-shore (STS) cranes from 12 to 

25 over the next two years. The UAE has a strong position as a central hub between Asia, 

Europe and Africa. 

Port Technology International 

********** 

 2018ي في الربع االول من العام ارتفاع عدد الحاويات في مرفأ العقبة االردن
سجل مرفأ العقبة االردني ارتفاعا بحركة الحاويات التي تعامل معها في الربع االول من العام الحالي، عما  

حاوية،  185.788حاوية نمطية مقابل  192.103كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغ عددها 
سيارة مقابل  76.802فع عدد السيارات الى بالمئة. كما ارت 3حاوية نمطية ونسبتها  6.315أي بزيادة قدرها 

بالمئة. بينما انخفض الوزن االجمالي للبضائع التي  15سيارة ونسبته  9.889سيارة، أي بنمو قدره  66.913
 بالمئة.  5ألف طن ونسبته  204ماليين طن، أي بتراجع قدره  4.161ماليين طن مقابل  3.957تعامل معها الى 

 ماليين طن على الشكل التالي: 3.957الي البالغ وتوزع هذا الوزن االجم 
ألف طن ونسبته  296مليون طن، أي بتراجع قدره  2.779مليون طن مقابل  2.483: بلغ وزنها البضائع المفرغة

 بالمئة. 11
ألف طن  92مليون طن، أي بزيادة قدرها  1.382مليون طن مقابل  1.474: بلغ وزنها البضائع المشحونة بحرا

 بالمئة. 7 ونسبتها
********** 
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 تحالف ثالثي لتطوير الميناء الجاف في السادس من أوكتوبر في مصر
تم  االقتصادية لقناة السويس، أنهأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة 

ركة القابضة للنقل مية والشتوقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة تحالف ثالثى بين اقتصادية قناة السويس وموانئ دبى العال
، كمشروع رفي مص التابعة لوزارة قطاع األعمال، بهدف تطوير الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر يوالبر  يالبحر 
 .ت أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربيةيخدم مشروعا مهم

وقام بتوقيع المذكرة كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة االقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن 
وسف، يالعالمية، واللواء بحرى محمد أحمد ابراهيم  يلرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبسليم رئيس مجلس اإلدارة وا

 .ريوالب يدارة الشركة القابضة للنقل البحر رئيس مجلس إ
وقال مميش أنه بموجب توقيع مذكرة التفاهم سيقوم جميع األطراف بالتعاون بما فى ذلك إقامة شراكة أو 

 .وغيرها من المشتركة للتقدم بعرض بخصوص المشروع  تحالف فيما بينهم أو مع شركاتهم التابعة
لخطوة بناءة تأتى على الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية بشأن أن هذه اوأكد مميش 

بقا لتوجيهات ة طللتجارة العالمي يل يتوازى مع حركة النمو المستقبلتطوير موانئها البحرية والجافة ، وذلك بشك
 ة،القيادة السياسي

تيجة هذا التحالف باًل ، نتطوير مستق يستيعاب أراتيجية تجعلها جاهزة الإلى أن الموانئ المصرية بهذه االستالفتا 
ق الرخاء يحقو  يئ بما يخدم االقتصاد المحلالمشترك نظرًا لخبرة كل من أعضاء التحالف من إدارة الموان يالثالث

 .للبلدين
وأضاف أن المذكرة نصت على تفويض موانئ دبى العالمية لتقود التحالف لمباشرة إجراءات الطرح وتكون 

مشغل المشروع، نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة فى تشغيل العديد من المشروعات المماثلة عبر محفظة هى 
 .دولة 40محطة بحرية وبرية فى  78أعمالها العالمية التى تضم 

********** 

Evergreen Opens Cambodia Office 
Evergreen Shipping Services (Cambodia) was launched as a subsidiary of Evergreen Marine 

Corporation, a Taiwanese shipping giant that accounts for 7 percent of the global vessel fleet 

capacity, according to a press release from the company. 

Beginning on April 25, the company launched a weekly service stopping at ports in China, 

Vietnam, Thailand, as well as the coastal town of Sihanoukville. The company utilizing two 

vessels, each capable of carrying 1,618 standard shipping containers. 

www.shippingherald.com 

********** 
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 محمد نجيب بوليف: االستثمار في قطاع النقل البحري متاح لجميع المستثمرين المغاربة
محمد نجيب بوليف، أن االستثمار في قطاع النقل البحري  في المغرب أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل

 متاح لجميع المستثمرين المغاربة.
وقال بوليف، في معرض رده على سؤال حول موضوع " الخصاص في النقل البحري وشروط االستقبال 

ن إمكا تثمار فيه نية االسبالموانئ "، تقدم به الفريق االشتراكي بمجلس النواب، إن " قطاع النقل البحري محرر، وا 
 متاحة لجميع المستثمرين المغاربة في إطار التعادل مع الطرف اآلخر".

وأوضح أن " هذا التعادل يعني أن يكون للطرفين أي المغربي واألوروبي نفس العدد من الرحالت "، مشيرا 
 ألساسية.من أبواب هذا االهتمام ا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للجالية المغربية، وأن مسألة النقل البحري تعد

وأضاف أن الوزارة، اشتغلت مع باقي الفرقاء من أجل القيام بكل ما هو مطلوب ومتاح، وخاصة ما يتعلق 
بمسألة البواخر، سواء ما يهم الخطوط القصيرة أو الطويلة. وأبرز كاتب الدولة أن هذا االهتمام الذي توليه الحكومة 

لة المقبلة ستتميز بفترة العطلة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان ومع عيد الفطر وعيد يأتي بالنظر لكون المرح
 األضحى.

********** 
 فرع لألكاديمية العربية للعلوم والتكنوبوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة

ومة كمذكرة تفاهم بين ح ،وقع الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة
الشارقة واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها في جمهورية 

وقع المذكرة عن األكاديمية العربية الدكتور و  .مصر العربية إلنشاء فرع لألكاديمية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة
  .وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للبحوث ،األكاديميةإسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس 

والحضور عددا من العروض المرئية تناولت الكليات والتخصصات واألنشطة الدكتور القاسمي وشاهد 
العملية والتطبيقية التي تضمها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والحياة الطالبية فيها والفعاليات الثقافية 

ة والملتقيات العالمية والمنشآت والمرافق الحديثة التي تضمها باعتبارها إحدى منظمات جامعة الدول العربية والرياضي
 .وأول جامعة متخصصة في النقل البحري في منطقة الشرق األوسط

وستعمل األكاديمية الجديدة في إمارة الشارقة في خططها المستقبلية على تخريج طلبة متخصصين في 
مما سيعمل على  ،م وتكنولوجيا النقل البحري ولوجستيات النقل البحري الدولي والقانون البحري الدوليمختلف علو 

 .توفير دراسات نوعية متخصصة حديثة ورفد سوق العمل بمتخصصين في كافة مجاالت العمل البحري
********** 
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Canadian Pacific to issue US$500 million in Notes to cut debt 
Pacific Railway Company is issuing US$500 million of 4.000 per cent Notes due in 2028 by 

closing on May 16 to reduce and refinance outstanding debts and for general corporate 

purposes. Until utilised for such purposes, the net proceeds may be invested in short-term 

investment grade securities or bank deposits, the company announced.  The joint book-running 

managers of the debt offering are Morgan Stanley, Barclays Capital and Wells Fargo Securities.  

The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement previously filed 

with the Securities and Exchange Commission.  

Transportweekly.com 

********** 

 من صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة ملياري دوالر قرض جديد
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق لتقديم شريحة جديدة قيمتها ملياري دوالر لمصر في إطار 

 ومن خالل إعطاء الضوء إن هذا االتفاق يجب أن يخضع لموافقة لجنة اإلدارة"."في بيان الصندوق وقال  قرض.
تى اآلن ح قيمة القروض التي تم تقديمها الى مصر الشريحة الجديدة، ترتفع إلى نحو ثمانية ملياراتاألخضر لهذه 

 .2016مليارا تم اإلعالن عنها في تشرين الثاني  12في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 
********** 

 2018محطات موانئ دبي العالمية تحقق نتائج جيدة في الربع االول من العام 
ت محطات الحاويات التابعة لموانئ دبي العالمية، نتائج جيدة بحركة الحاويات التي تعاملت معها في حقق 

بالمئة عن الفترة نفسها من العام  7.3مليون حاوية نمطية بزيادة  17.6الربع االول من العام الحالي. فقد تداولت 
ة تي سجلتها، تخطت التوقعات التي كانت قدرت نسبالماضي. وقالت "موانئ دبي العالمية" أن هذه الحركة الجيدة ال

بالمئة في الربع االول من العام الحالي. وأضافت أن االشهر الثالثة االولى من العام الحالي شهدت  4.6الزيادة بـ
استمرار تعافي أداء التجارة العالمية والذي انعكس ايجابا على معدالت النمو في قطاع النقل البحري. فقد سجلت 

طات الحاويات في أوروبا والشرق االوسط وأفريقيا وأستراليا زيادات جيدة. كما حققت موانئ جبل علي في مح
بالمئة  2.9ماليين حاوية نمطية في الربع االول من العام الحالي، بارتفاع  3.8االمارات العربية المتحدة تداول 

محطة حاويات  78العالمية" تشرف على ادارة وتشغيل ويذكر أن "موانئ دبي  .2017عن الفترة نفسها من العام 
 في العالم.

********** 
 إعادة تفعيل النقل البحري والجوي والسككي بين سورية والعراق

المهندس علي حمود خالل لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في دمشق السوري بحث وزير النقل 
  بين البلدين وخاصًة في مجال النقل البري والسككي والجوي لما للبلدينرياض حسون الطائي سبل تطوير العالقات 
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ريف المنتجات خصبة لتصالشقيقين من مصلحة مشتركة؛ لكون سورية هي منفذ العراق على البحر المتوسط، وسوقاً 
عادة دوران الحركة التجارية بين البلدين والعمل على  السورية في العراق من حيث تأمين انسياب سلس للبضائع، وا 
إيجاد آليات يتم بموجبها اتخاذ كافة اإلجراءات الجادة التي تسهم في تسريع وتيرة تفعيل وتطوير عالقات التعاون 

 .اء قيمة مضافة لقطاعات النقل بين البلدينبين البلدين، ما يسهم في إعط
وأكد المهندس حمود أهمية العالقات التي تربط سورية بالعراق الشقيق واالهتمام الدائم في سورية باتخاذ 
كافة اإلجراءات الجادة التي تسهم في تسريع وتيرة تفعيل وتطوير عالقات التعاون بين البلدين، داعيًا إلى تفعيل 

بر ممر البوكمال وعودة النقل بالشاحنات. والربط السككي عبر معبر التنف لما له من أهمية في النقل البري ع
الربط مع إيران، وزيادة في انسياب وتدفق المنتجات والبضائع وبكميات كبيرة تواكب الحاجة المطلوبة خاصًة مع 

 . برامج إعادة اإلعمار لكال البلدين
العودة بقوة إلى األسواق السورية، وعودة المنتجات السورية للعراق وبّين الطائي أن العراق يسعى إلى 

وخاصة بعد المعارض المتبادلة بين البلدين والتي شارك بها التجار العراقيون والسوريون وقد تركت انطباعات جيدة 
العراقية  الجويةلديهم، وحماسًا للمشاركة القادمة، مبينًا رغبة بالده في ترتيب عودة النقل الجوي عبر الخطوط 

وتفعيل النقل البري وتنظيم مذكرة تفاهم بين البلدين واإلعداد للقاء بين وزيري النقل في البلدين، بما يدفع العالقات 
 **********  .نحو األفضل واألنجح لهما

 2017في مطار دبي الدولي في العام مليون راكب  88.2
، 2017ات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين في العام حافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر مطار  

على الرغم من أن نمو حركة الركاب كانت االدنى خالل االعوام التسعة االخيرة. وقالت سلطة مطار دبي أن حركة 
، أي بارتفاع قدره 2016مليون راكب في العام  83.6، مقابل 2017مليون راكب في العام  88.2المسافرين بلغت 

 2.4بالمئة. وتتوقع سلطة مطار دبي أن تتباطأ نسبة نمو حركة المسافرين الى  5.50ماليين راكب ونسبته  4.6
 مليون راكب. 90.3، وأن يصل عددهم الى 2018بالمئة في العام 

كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين  ”Heathrow“وكان مطار دبي الدولي قد تقدم على مطار  
 **********   .2014العام منذ الدوليين 

 ناقالت نفط جديدة لشركة ناقالت النفط الكويتية
  ”Hyunday Mipo Dockyard (HMD)“أعلنت شركة ناقالت النفط الكويتية توقيع عقد مع شركة  

 مليون دوالر. وأوضحت الشركة الكويتية التابعة 167.6ناقالت منتجات بترولية بقيمة اجمالية بـ 4الكورية لبناء 
 ألف طن.  48مليون دوالر وبحمولة  41.9لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، أن قيمة الناقلة الواحدة تبلغ 
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المرحلة الرابعة لعملية تحديث اسطول الشركة. وينص العقد على المباشرة  مضيفة أن العقد المذكور يعد االخير في
، على أن 2020، وأن يتم تسليم أول ناقلة في شباط 2019في بناء السفن االربع في شباط )فبراير( من العام 

 تسلم الناقلة الرابعة واالخيرة في أيار )مايو( من العام ذاته.
********** 

“MSC”  دوالر في مرفأ خليفه االماراتيتستثمر مليار 
مليار دوالر بمشاركة موانئ  1.08السويسرية أنها وافقت على استثمار حوالي  ”MSC“أعلنت مجموعة  

بصرف هذا المبلغ بموجب  ”MSC“ابو ظبي، لبناء محطة حاويات جديدة في مرفأ خليفه االماراتي. وسوف تقوم 
عاما لبناء هذه المحطة وتوسيع وتطوير محطة الحاويات العاملة حاليا في المرفأ، لترتفع  30عقد استثمار مدته 

 ماليين حاوية نمطية خالل االعوام الخمسة المقبلة. 8.5مليون حاوية نمطية سنويا الى  2.5قدرته االستيعابية من 
 لمتحدة تتمتع بموقع استراتيجي كمركز محوري بين القارات الثالث: آسيا، أوروبا وأفريقيا.يذكر أن االمارات العربية ا

باخرة تبلغ سعتها االجمالية  520تحتل المرتبة الثانية في العالم بأسطول يضم  ”MSC“والمعروف أن  
 مليون حاوية نمطية. 3.261

********** 

 2018مليارات ليرة سورية ايرادات مرفأ الالذقية في الربع االول من العام  6
ذكر بيان صادر عن مرفأ الالذقية، أنه سجل حركة مالحية متزايدة في االشهر الثالثة االولى من العام  

يدة ايجابا الجالحالي، مقارنة مع تلك المحققة في الربع االول نفسه من العام المنصرم. وقد انعكست هذه الحركة 
باخرة، ومجموع  139مليارات ليرة سورية. كما أن مجموع البواخر بلغ  6على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 

ألف طن من البضائع في الربع االول من العام  238حاوية نمطية، وسجل المرفأ التعامل مع  90.579الحاويات 
 **********    الماضي.

France's Total to quit Iran gas project if no sanctions waiver 
Total will pull out of a multibillion-dollar gas project in Iran if it cannot secure a waiver from 

U.S. sanctions, the French energy company said Wednesday. 

Companies are starting to take matters into their own hands as European and some other 

governments struggle to save an international nuclear deal with Iran after the United States 

withdrew and said it would reinstate sanctions on Tehran. Determined to keep the accord alive, 

European leaders need to find a way to assure companies that their investments are beyond 

Washington's extra-territorial reach. They also want to persuade Tehran the 2015 deal - which 

lifted earlier sanctions on the Islamic Republic in exchange for it curbing its nuclear ambitions 

- is worth sticking to. Total signed a contract in 2017 to develop phase 11 of Iran's South Pars 

field with an initial investment of $1 billion - a contract Tehran repeatedly hailed as a symbol 

of the accord's success. 
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"Total will not continue the SP11 [South Pars 11] project and will have to unwind all related 

operations before 4 November 2018, unless Total is granted a specific project waiver by U.S. 

authorities with the support of the French and European authorities," the French oil and gas 

major said in a statement. Total's announcement comes after German insurer Allianz and 

Danish oil product tanker operator Maersk Tankers said they were winding down their 

businesses in Iran. Joe Kaeser, the CEO of Germany's Siemens, told CNN his company would 

not be able to do any new business with Tehran. 

Iran has said it may start enriching uranium again if it can no longer see any economic benefit 

to the deal. Total said any waiver would need to include protection from secondary sanctions 

that Washington might impose on companies that continue to do business with Iran. 

These might include the loss of financing in dollars by U.S. banks, the loss of U.S. shareholders 

and the inability to continue its U.S. operations, it said. 

Total said it had so far spent less than 40 million euros ($47 million) on the project and 

withdrawing would not impact the company's production growth targets. 

Daily Star (lebanon) 

********** 

 2018تراجع حركة الحاويات في مرفأ "هونغ كونغ" في االشهر االربعة االولى من العام 
سجل مرفأ "هونغ كونغ" الصيني تراجعا بحركة الحاويات التي تداولها في الثلث االول من العام الحالي  

بالمئة.  2.8نخفاض ماليين حاوية نمطية با 6.5عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد تداول 
وأظهرت االحصاءات أن التراجع الكبير الذي سجله مرفأ "هونغ كونغ" في شهر نيسان )أبريل( الماضي، ساهم في 

مليون حاوية  1.6انخفاض حركته االجمالية في االشهر االربعة االولى من العام الحالي. فقد تعامل هذا المرفأ مع 
بالمئة عما تداوله في الشهر ذاته )نيسان( من العام  9.3وس بلغت نسبته في شهر نيسان الماضي، أي بتراجع ملم

 والمعلوم أن مرفأ "هونغ كونغ" يحتل المرتبة الخامسة في العالم. .2017
********** 

 هذا في اليابان وليس في لبنان !
 ثانية 25بـشركة يابانية تعتذر لمغادرة قطارها قبل أوانه 

غرب اليابان، اعتذارا للركاب  ”West Japan Railway co“طارات أصدرت شركة "جي ويست" للق 
ثانية قبل موعد تحركه. ومما جاء في االعتذار "ونعّبر عن عميق اعتذارنا للمضايقة  25لمغادرة أحد قطاراتها مبكرا بـ

 البريطانية.  ”Daily Mail“الجسيمة التي تسببنا بها لعمالئنا" وفقا لصحيفة 
مغادرة القطار مبكرا "أن المسؤول عن القطار ظن عن طريق الخطأ أن عليه  وأوضحت الشركة سبب
، وعندما الحظ خطأه فور إغالق االبواب،  12فأغلق أبواب العربات الـ 7:11مغادرة الرصيف في تمام الساعة 

 كان الوقت ثانية. و  25نظر الى الرصيف ولم يجد أي شخص واقفا، ما جعله يقرر المغادرة قبل الموعد المحدد بـ
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في مقاطعة هيوغو اليابانية. وتبين  ”Nishi Akashi Station“من محطة  7:12الصحيح لمغادرة القطار هو 
بعد ذلك وجود لبعض الركاب الذين لم يالحظهم مسؤول القطار ممن كانوا ينتظرون محاولين ركوب القطار. ويذكر 
أن نظام السكك الحديدية في اليابان يتمتع بسمعة عالية من حيث دقة المواعيد والسالمة على مستوى العالم، حيث 

 ثوان ! 10قطاراتها في العام الواحد ال يتجاوز الـ يعرف بأن معدل تأخير
********** 

 2018تسجل نتائج سلبية رغم ارتفاع عائداتها في الربع االول من العام  ”Maersk“مجموعة 
الدانمركية، أنها سجلت ارتفاعا جيدا بعائداتها المالية في الربع  ”Maersk“أظهر بيان نشرته مجموعة  

. ولكن هذا االرتفاع الملموس 2017لي، مقارنة مع تلك المحققة في الربع االول ذاته من العام االول من العام الحا
مليارا، أي  7.101مليار دوالر مقابل  9.253لم ينسحب على نتائجها التي جاءت سلبية، فقد بلغ مجموع ايراداتها 

مليون  139مقابل خسائر لم تتجاوز الـمليون دوالر  239بالمئة. في حين بلغ مجموع خسائرها  30بارتفاع نسبته 
 دوالر. 

باخرة تبلغ سعته االجمالية  753تحتل المرتبة االولى في العالم بأسطول يضم  ”Maersk“والمعلوم أن  
 مليون حاوية نمطية. 4.126

********** 
Pearl River Delta lags in Cosco Shipping Ports' April statistics 

COSCO Shipping Ports, formerly Cosco Pacific, posted a 13 per cent year-on-year April 

increase to 8.1 million TEU throughout its invested ports and terminals, the company 

announced. Bohai Rim terminal posted a 24 per cent year-on-year volume increase to 1.6 

million TEU and the overseas ports forging ahead with 35 per cent growth in volumes to 2.1 

million TEU. 

Cosco Shipping Ports top performer, Pearl River Delta terminals enjoyed a throughput of 2.1 

million TEU, yet suffered a sharp decline of the previous month, when volumes fell below the 

international segments.  

Shenzhen's Yantian terminals and the group's Hong Kong terminals continued to slide, but 

slippage was less than in March. A four per cent rise in volumes at Guangzhou offset the 

sector's substandard performance. 

The Yangtze River Delta also recovered from a sharp eight per cent decline in March to post a 

small one per cent increase to bring throughput in the key eastern region back to the 1.7 million 

TEU level. The burgeoning southeast coast posted a 24 per cent increase to 475,900 TEU 

driven by gains of 74 per cent to 165,900 TEU at the Xiamen Ocean Gate Container Terminal 

and a 22 per cent increase to 140,700 TEU at the Quan Zhou Pacific Container Terminal. 

Guangxi Qinzhou International Container Terminal recovered from a slip in March to post a 

six per cent rise to 113,900 TEU in April. 

Shipping Magazine(Hong Kong) 

********** 
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 2017االكثر ازدحاما في العالم في العام المطارات العشرون االولى 
 Hartsfield – Jackson“ذكرت بيانات السفر االولية الصادرة عن هيئة المطارات الدولية، أن مطار  

Atlanta International airport (USA)”  تربع على عرش المطارات العشرين االولى االكثر ازدحاما في
ماليين مسافر، في حين تراجع مرفأ العاصمة الصينية "بكين"  104. فقد عبر هذا المطار 2017العالم في العام 

فر لسمليون راكبا. وذكرت تلك البيانات الصادرة عن هيئة المطارات الدولية، أن حركة ا 96الى المرتبة الثانية بـ
. كما ارتفعت حركة الشحن العالمية بما فيها البريد 2016عن العام  2017بالمئة في العام  6.6العالمية ازدادت 

 . 2017وننشر في ما يلي جدول بالمطارات العشرين االولى االكثر ازدحاما في العالم في العام  بالمئة. 7.9
 

Top 20 largest Airports in the world by passenger number in 2017 
 

+/- % Number of 

passengers 2017 

Airports 

-0.3 % 104 millions 1- Hartsfield – Jackson Atlanta International Airport 

(USA) 

+1.5 % 96 million 2- Beijing Capital International Airport (China) 

+5.5 % 88 million 3- Dubai International Airport (UAE) 

+6.5 % 85 million 4- Tokyo Haneda Airport (Japan) 

+4.5 % 84.6 million 5- Los Angeles International Airport (USA) 

+2.4 % 80 million 6- O’Hare International Airport Chicago (USA) 

+3 % 78 million 7- London Heathrow (UK) 

+3.4 % 73 million 8- Hong Kong International Airport (China) 

+6.1 % 70 million 9- Shanghai Pudong International Airport (China) 

+5.4 % 69 million 10- Paris Charles De Gaule (France) 

+7.7 % 68.5 million 11- Amsterdam Airport Schiphol (Holland) 

+2.3 % 67 million 12- Dallas/ Fort Worth International Airport (USA) 

+10.3 % 66 million 13- Guangzhou Baiyun International Airport (China) 

+6.1 % 64.5 million 14- Frankfurt Airport (Germany) 

+6 % 64 million 15- Istanbul Ataturk Airport (Turkey) 

+14.1 % 63 million 16- Indira Ghandi International Airport (India) 

+8.3 % 63 million 17- Soekarno- Hatta International Airport (Indonesia) 

+6 % 62 million 18- Singapore Changi Airport (Singapore) 

+7.5 % 62 million 19- Seoul Incheon International Airport (South Korea) 

+5.3 % 61 million 20- Denver International Airport USA (Colorado) 

********** 
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 2018الى نهاية تشرين االول )أوكتوبر(  ”Alitalia“ران االيطاليا يبيع شركة الطتأجيل موعد 
أن الحكومة أّجلت الموعد النهائي لبيع شركة الطيران  Carlo Calendaأعلن وزير الصناعة االيطالي  
. وكانت هذه الشركة قد أعلنت إفالسها في شهر أيار 2018الى نهاية تشرين االول )أوكتوبر(  ”Alitalia“الوطنية 

 .”Alitalia“)مايو( من العام الماضي. وتبذل الحكومة االيطالية الجهود المكثفة إليجاد مستثمر لشراء 
ن المتوقع أن تنتهي عملية بيع الشركة في نيسان الماضي، ولكن االوضاع السياسية غير المستقرة وكان م 

 مليارات دوالر. 4في ايطاليا لم تشجع أي مستثمر لتتقدم لشراء الشركة. وتقدر ديون الشركة االيطالية بأكثر من 
********** 

Hong Kong's April volume falls 9.3pc to 1.6 million TEU 
HONG KONG port saw the decline in throughput accelerate in April, with overall volume 

down 9.3 per cent year on year to 1.6 million TEU, pulled down by a sharp drop in volumes 

among the mid-stream operators after non-Kwai Tsing throughput dived 16.7 per cent to 

350,000 TEU. 

The main Kwai Tsing terminals registered a seven per cent decrease in container traffic to 1.3 

million TEU, according to the Hong Kong Marine Department. 

In the first four months of the year overall cumulative throughput was down 2.8 per cent to 6.5 

million TEU compared to the corresponding period in 2017.  

Volumes moving through the mid-stream operators declined by 1.6 per cent to 1.4 million TEU 

in the first four months of the year. 

Transport weekly 

********** 
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