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

17.20 

5/8 

   .2018ام من العاالشهر االربعة االولى في يسجل ارتفاعا بحركته االجمالية ومجموع الواردات مرفأ بيروت  -
  لبضائع.الوزن االجمالي لارتفاع عدد البواخر وتراجع  -
  البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي.حركة ض انخفا -
  مجموع الحاويات. ارتفاع  -
  ية.المصدرة مألى ببضائع اللبنانتلك حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتراجع زيادة  -
  جيد بحركة الحاويات برسم المسافنة.ارتفاع  -
  السيارات.انخفاض ملموس بحركة  -
  على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.ينعكس ايجابا ارتفاع الحركة االجمالية  -

 8/9 عودة النازحين ال يمكن أن تنتظر الحل السياسي لألزمة السورية.رئيس عون: ال -
 9 من الهيئات االقتصادية الشمالية. االرئيس الحريري التقى وفد -
- Net economic loss due to Syrian crisis: $9.8 billion. 9/10 

- 2018 compared with  AprilSummary of Lebanese International trade exchange at 

the same period of 2017. 

10/13 

- 2018. Aprilmillion at  5302Lebanon trade deficit down to USD   

  .2018مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من العام  5302تراجع عجز الميزان التجاري اللبناني الى  -
  انخفاض فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير. -
  باالستيراد منه.رات العربية واالماالصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان  -
  بالمئة من فاتورة التصدير من لبنان عبر مرفأ بيروت. 49من فاتورة االستيراد الى لبنان، و بالمئة  70 -
  .دة منهدان العشرة االولى المستور تراجع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان وارتفاع حصة البل -
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- 4 months of 2018. stTop 10 exporting countries to Lebanon in 1  

- 4 months of 2018. stTop 10 importing countries from Lebanon in 1  

 14 كيدانيان: اللبنانيون مقبلون على موسم سياحي واعد. -

 14 الحاج حسن تابع مسألة التعويض لمزارعي التبغ في البقاع. -

- Bassil from Geneva: Lebanese wine has become global. 14/15 

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

same period of 2017. 

15/17 

  .2018مرفأ بيروت يسجل حركة حاويات جيدة في االشهر االربعة االولى من العام  -

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

 

  بالمئة حصة حركة المسافنة في االشهر االربعة االولى من مجموع الحاويات. 32 -

 17 افتتاح خط طيران مباشر بين لبنان واسبانيا. -

- ap imports from Lebanese industrialists say they have had enough of unfair che

neighboring countries. 

18 

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

of 2017. 

19/20 

  .ية في االشهر االربعة االولى من العام الحالياستمرار تراجع حركة مرفأ طرابلس االجمالية ووارداته المرفئ -

  .ارات والشاحنات المحملة بالبضائعارتفاع حركة الحاويات وانخفاض عدد السي -

  مرفأ طرابلس.تواصل تعاملها مع بواخر الرو/رو والحاويات  -

 21/22 .2018تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل االشهر االربعة االولى من العام  -

 22/23 .المزيد من االجراءات لتبسيط المعامالت الجمركية -

  المستوردة الى لبنان. وضاهر يلغي "بصم" السيارات والمركبات -

  وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد. -

 23 .برئاسة زكار مجددا مجلس ادارة جديد لجمعية شركات الضمان -

 24 لوال سريعة ألزمة المؤسسة العامة لإلسكان.النائب ابي رميا: كارثة وطنية اقتصادية إذا لم نجد ح -

 24 وديع كنعان: السياسة السياحية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. -

 25 مصدر حكومي لبنان: لم يتم حظر استيراد المالبس من تركيا. -
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 25 نان سينقل كل مباريات كأس العالم، ويلتقي االسمر.رياشي الى بعض األغبياء: تلفزيون لب -

- statistics in April 2018 compared with March 2018. Summary of Beirut Port 26/29 

  ، لم ينسحب على مجموع الواردات.2018تراجع الوزن االجمالي للبضائع في نيسان  -

  انخفاض عدد الحاويات والسيارات. -

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

 

  انخفاض عدد السيارات. -

  اء.ارتفاع مجموع الواردات المرفئية ورئاسة المين -

عقد سلة الحوافز: مشروعها بصمة معمارية ونقلة نوعية للسياحة في لبنان  ”Forest Resort“عيتاني سلم  -
 والمنطقة.

29 

 30 .2018مليون راكب في مطار رفيق الحريري خالل االشهر االربعة االولى من العام  2.4 -

 30/31 مطار رفيق الحريري. عبركايين وتحبط محاولة إرسال "الكبتاغون" كلغ من الكو  2.7الجمارك تضبط  -

- April 2018 compared with  inLebanese International trade exchange  Summary of

March 2018. 

31/34 

- Lebanon trade deficit down to $1358 million in April 2018.  

  انسحب أيضا على عجز الميزان التجاري. انخفاض فاتورة االستيراد والتصدير -

  الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان، واالمارات باالستيراد منه. -

االولى بالمئة حصة البلدان العشرة  65بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان، و  58 -
 المستوردة منه.

 

  التصدير تم عبر مرفأ بيروت.بالمئة من  51بالمئة من االستيراد و  71 -

- Top 10 exporting countries to Lebanon in April 2018.  

- Top 10 importing countries from Lebanon in April 2018.  

 35 .2017أرباحا جيدة لشركة "الجسر العربي للمالحة" في العام  -

 35 ها.الطائرات التي اشترت هالرفضها تسليم ”Boeing“ايران تقاضي  -

 35/36 .2018ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة في االشهر الخمسة االولى من العام  -

 36 تفعيل حركة النقل البحري بين روسيا وسوريا. -
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 36/37 حة الشام للطيران" تربط دمشق بمطارات االمارات العربية المتحدة.نشركة "أج -

 37 .2018مليون حاوية نمطية في الربع االول من العام  2.5المرافئ التركية تتعامل مع  -

- Top 10 Turkish owners by value.  

 37/38 .1720مرفأ شنغهاي ما يزال االول على صعيد حركة الحاويات في العالم في العام  -

 38 .2018التركية في حزيران  ”Arkas“ألف حاوية نمطية سعة أسطول  73 -

- Hyundai merchant signs LOIs with 3 firms to build 20 container ships. 38 

 39 االدرياتيكي.في البحر بيروت ومرافئ  بين ”CMA CGM“خدمات جديدة لـ  -

 39 الميركية.الصين ستفرض رسوما جمركية على البضائع ا -

- 20,000 TEU containership of Cosco Shipping named and delivered. thThe 5 39 

 40/41 .2018القرصنة البحرية في الربع االول من العام استمرار ارتفاع  -

- “MSC” Group celebrates seaview cruise ship christening in Genoa. 41 

 41/42 ن البحري بسبب زيادة أسعار النفط.فرض رسوم اضافية على أجور الشح -

- Aflas Awards 2018: customers honor Hamburg Sud as “Best Shipping Line” 

between Asia and Europe trade lanes. 

42 

 42 أطول رحلة جوية للخطوط السنغابورية. -

- basis. Turkish ports grew 18 percent in the first quarter of 2018 on TEU 43 

 43 .2018ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ روتردام الهولندي في الربع االول من العام  -

 44 بين آسيا وأستراليا. ”Evergreen“و  ”APL“و  ”HMM“خط بحري مشترك لـ  -

- “MSC” .44 تفعل خدماتها من والى اليابان 

 

 

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

compared with the same period of 2017 
Subjects 1st 4 months 

2018 

1st 4 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

618 617 +1 +1 % 

Total Tonnage handled (tons)  2,686 million 2,860 million -174 

thousand 

-6 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons)  

2,369 million 2,543 million -174 

thousand 

-7 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

317 317 - - 

Total Containers handled (TEU) 417,404 390,426 +26,978 +7 % 

Total containers imported (TEU) 202,536 193,891 +8,645 +4 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

136,644 134,677 +1,967 +1 % 

Total containers imported empty (TEU)  536 893 -357 -40 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

65,356 58,321 +7,035 +12 % 

Total containers exported  (TEU)  206,080 189,897 +16,183 +9 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

27,577 30,863 -3,286 -11 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

111,807 101,960 +9,847 +10 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

66,696 57,074 +9,622 +17 % 

Total containers transshipment (TEU) 132,052 115,395 +16,657 +14 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

8,788 6,638 +2,150 +32 % 

Total cars handled (cars) 27,089 39,884 -12,795  -32 % 

Total imported cars (cars) 24,353 33,921 -9,568 -28 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 2,736 5,963 -3,227 -54 % 

Total port revenues (USD) (million)  79,138 74,253 +4,885  +7 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

4,456 2,455 +2,001 +82 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

83,594 76,708 +6,886 +9 % 
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 2018ن العام شهر االربعة االولى ممرفأ بيروت يسجل ارتفاعا بحركته االجمالية ومجموع الواردات في اال
 مليون دوالر 83.594سيارة و  27.089حاوية نمطية،  417.404مليون طن،  686.2باخرة،  861
أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت حقق ارتفاعا بحركته االجمالية في االشهر االربعة االولى من العام  

جموع وقد انعكست هذه الزيادة ايجابا على مالحالي، مقارنة بالحركة التي سجلها في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. كما بينت ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي ومجموع 

 حركة الحاويات برسم المسافنة مقابل تراجع الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية ومجموع السيارات. 
 2018و  7201بيروت خالل االشهر االربعة االولى من العام مقارنة بحركة مرفأ 

، 2018و  2017وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر االربعة االولى من العامين 
 الوقائع التالية:
 بالمئة. 1قدره باخرة ونسبته بارتفاع باخرة، أي  617باخرة مقابل  186: بلغ مجموع البواخر

ألف  174قدره بانخفاض مليون طن، أي  860.2مليون طن مقابل  686.2بلغ وزنها االجمالي  البضائع:كميات 
 بالمئة. 6 طن ونسبته

 مليون طن في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 2.686وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
بانخفاض مليون طن، أي  543.2مليون طن مقابل  369.2غ وزنها : بلالبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 7ألف طن ونسبته  174قدره 
 .2017للشهر ذاته من العام ألف طن  317ألف طن مقابل  173: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة

 8201ارتفاع مجموع الحاويات في االشهر االربعة االولى من العام 
ءات أن المجموع العام للحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى كما بينت االحصا
حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، أي  390.426حاوية نمطية مقابل  417.404من العام الحالي، ارتفع الى 

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبتها  26.978بزيادة قدرها 

 حاوية نمطية كاآلتي: 417.404الغ وتوزع هذا المجموع الب    
 8.645حاوية، أي بارتفاع قدره  193.891حاوية نمطية مقابل  202.536: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي  189.897حاوية نمطية مقابل  206.080: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  16.183قدره  بتحسن

 بارتفاع حاوية، أي  6.638حاوية نمطية مقابل  8.788: بلغ مجموعها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 32حاوية نمطية ونسبته  2.150قدره 
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 ؟ 8201كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر االربعة االولى من العام 
 202.536وتوزع مجموع حركة الحاويات المستوردة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية، كاآلتي:
حاوية، أي بزيادة  134.677حاوية نمطية مقابل  136.644: بلغت الستهالك المحليالحاويات المستوردة برسم ا

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها  1.967قدرها 

حاوية نمطية  357قدره  بتراجعحاوية، أي  893حاوية نمطية مقابل  536: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 40ونسبته 

 7.035قدره  بارتفاعحاوية، أي  58.321حاوية نمطية مقابل  65.356: بلغت افنةالحاويات المستوردة برسم المس
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته 

 ؟8201كيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر االربعة االولى من العام 
حاوية نمطية في االشهر  206.080وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا والبالغة  

 االربعة االولى من العام الحالي كاآلتي:
قدره بتراجع حاوية، أي  30.863حاوية نمطية مقابل  27.577بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية: 

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  3.286
  111.807غت : بلمستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع ال

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  9.847قدره بارتفاع حاوية، أي  101.960حاوية نمطية مقابل 
قدره  بارتفاعحاوية، أي  57.074حاوية نمطية مقابل  66.696: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  9.622

 8201مجموع حركة المسافنة في االشهر االربعة االولى من العام ارتفاع 
حاوية لالشهر ذاتها من  115.395حاوية نمطية مقابل  132.052وبلغ المجموع العام لحركة المسافنة  

 بالمئة. 14 احاوية نمطية ونسبته 16.657 اقدره بزيادةالعام الماضي، أي 

 8201االشهر االربعة االولى من العام  حركة السيارات فيتراجع 
بحركة السيارات التي تداولها خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، انخفاضا وسجل مرفأ بيروت  

 بتراجع ملموس قدرهسيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي  39.884سيارة مقابل  27.089فبلغ مجموعها 
 ئة.بالم 32سيارة ونسبته 12.795

 سيارة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 27.089وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 28سيارة ونسبته  9.568قدره بانخفاض سيارة، أي  33.921سيارة مقابل  24.353: بلغت السيارات المستوردة
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 54سيارة ونسبته  3.227قدره بتراجع سيارة، أي  5.963سيارة مقابل  2.736: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة.

 الواردات في االشهر االربعة االولى من العام الحالي مجموع نسحب علىاارتفاع الحركة 

رى، أفادت االحصاءات أن ارتفاع الحركة االجمالية في االشهر االربعة االولى من العام من ناحية أخ 
مليون دوالر مقابل  83.594المجموع العام للواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ انسحب على الحالي 

 بالمئة. 9دوالر ونسبته  مليون 6.886قدره بارتفاع مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي  76.708
 مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 83.594وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون  4.885 بزيادة قدرهامليون دوالر، أي  74.253مليون دوالر مقابل  79.138: بلغ مجموع الواردات المرفئية
 بالمئة. 7 دوالر ونسبتها
 2.001قدره  بارتفاع مليون دوالر، أي  2.455مليون دوالر مقابل  4.456: بلغ ت رئاسة الميناءمجموع واردا

 بالمئة. 82دوالر ونسبته  مليون
*********** 

: العودة ال يمكن أن تنتظر الحل السياسي لألزمة السورية ومعظم النازحين يقيمون في المناطق عون
 السورية التي باتت آمنة

هورية العماد ميشال عون ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، ان عودة النازحين السوريين ابلغ رئيس الجم
الى بالدهم ال يمكن ان تنتظر الحل السياسي لالزمة السورية الذي قد يتطلب وقتا، وان امكانات لبنان لم تعد تسمح 

ما سلبية على مختلف الصعد ال سي لما سببه ذلك من تداعيات  نظرا    ببقائهم على ارضه الى اجل غير محدد،
 .الوضع االقتصادي حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب عشرة مليارات دوالر اميركي

ان لبنان وفي اللتزاماته تجاه االمم "وقال الرئيس عون لسفراء المجموعة الذين استقبلهم في قصر بعبدا، 
ة على هذه العالقات المتينة خصوصا مع الدول التي تساعده والتي المتحدة والدول الصديقة وحريص على المحافظ

وليست موضع شك ال بالدول وال باألشخاص. اال اننا في المقابل، نعتقد بان  ،هي دائما موضع شكر وتقدير
 لااللتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانيا، االمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الح

السيما وان التجارب علمتنا ان الحلول السياسية  ،السياسي لالزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين الى بالدهم
سنة،  44لالزمات تتأخر سنوات وسنوات وعلى سبيل المثال ال الحصر، االزمة القبرصية التي لم تحل بعد منذ 

 ."ودائما لها سنة وال حل عادال 70والقضية الفلسطينية التي مضى عليها 
واضاف الرئيس عون مخاطبا السفراء: "هناك فرق بين عودة النازحين والحل السياسي، ولبنان يرى ان 
هذه العودة باتت ممكنة على مراحل الى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا وهي تتجاوز بمساحتها خمس 

 ."هذه المناطق التي اصبحت آمنةمرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في 
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وقال الرئيس عون: " نحن اوفياء لاللتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين وما نطالب به هو البدء 
 ." ن ال ارادة لنا على استمرار استقبالهم، بل الن قدراتنا لم تعد تسمح بذلكبعمليات العودة ليس ال

وكانت المنسقة الخاصة لالمم المتحدة في لبنان السيدة برنيل دالر كارديل، قد نقلت في مستهل االجتماع 
كيل بذول لتشتهاني اعضاء مجموعة دعم لبنان على انجاز االنتخابات النيابية ودعم الدول االعضاء للجهد الم
وبروكسيل  2حكومة وحدة وطنية تعمل على ترجمة قرارات الدعم التي اتخذها المجتمع الدولي في مؤتمرات روما 

وباريس، مؤكدة ان دول المجموعة سوف تواصل تقديم الدعم للبنان وهي حريصة على استمرار الشراكة من اجل 
 .وحدة لبنان واستقراره وسالمة اراضيه واستقالله

 .مت السيدة كارديل للرئيس عون مذكرة تناولت رؤية دول المجموعة لمستقبل التعاون مع لبنانوقد
********** 

 الحريري التقى الهيئات االقتصادية الشمالية 
غرفة  الشمالية برئاسة رئيس الهيئات االقتصادية ، وفدا من"بيت الوسط" في سعد الحريري الحكومة استقبل رئيس

 ومالي الحريري الرئيس التقينا: "قال الذي ،توفيق دبوسي الشمالي لبنانو طرابلس في التجارة والصناعة والزراعة
التجار، لكي  وجمعية معرض رشيد كرامي الدولي إدارة مجلس ورئيس حرة مهن ونقابات شمالية اقتصادية كهيئات

نؤكد له أن الهيئات االقتصادية الشمالية تدعمه بشدة وأن ثقتنا به ال حدود لها، ولكي نقول له أن هناك إجماعا 
 ."وطنيا على مهمته

من الواضح جدا لكل اللبنانيين بكل طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، أن الرئيس الحريري حريص على الجميع " :أضاف
راره وازدهاره االقتصادي، والدراسات جميعها تؤكد أن قيامة لبنان االقتصادية في المرحلة وعلى أمن لبنان واستق

 ."المقبلة ستكون من طرابلس الكبرى كعاصمة اقتصادية للبنان
********** 

Net economic loss due to  Syrian crisis: $9.8 billion 
The net impact of the Syrian crisis has cost Lebanon’s most productive sectors $9.8 billion, 

according to a detailed study published by InfoPro on Tuesday. 

‘Economic Impact of the Syrian Crisis on Lebanon’ compares the current economic situation 

with the period prior to the crisis, based on surveys undertaken by InfoPro, as well as more 

than 100 publications and studies, expert analyses and simulations. 

Unemployment levels almost doubled to reach 18 percent, said Jennifer Abumrad, Research 

Manager at InfoPro. The majority of the Syrian refugee workforce, which hovers at 384,000, 

is mostly low-skilled laborers.The book details the economic impact on productive sectors as 

well as the country’s infrastructure. For example, it notes a drop in exports and an increased 

cost of transportation. Bank deposits increased but recorded low growth rates and slow profits. 

Tourist arrivals, room rates and tourist spending also declined. Construction permits and sales 

transactions dropped, as diaspora and foreigners shied away from purchasing property. Over 

132,000 properties remain unsold. 
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Wealthy Syrians became one of the largest groups of foreign buyers, while the poor pushed up 

the rental market. Demand for health services rose 40 percent while access to hospitals became 

more difficult.  Syrian students now make up half of the student body at public schools, causing 

a dip in enrollment rates of local students and a deterioration of the quality of education.  

Electricity consumption jumped 25 percent. People are paying electricity bills on behalf of 

Syrians who get electricity for free, said Charles Arbid, Chairman of the Economic and Social 

Council. Solid waste increased 30 percent, causing some facilities to reach capacity. Water 

quality has deteriorated and resources have depleted. 

Although the Syrian crisis has had an undeniable impact locally, experts offered suggestions. 

For instance, Arbid said that the government should make an effort to attract non-Arab tourists, 

regardless of the presence of refugees. Emmanuel Gignac, Deputy Representative of UNHCR, 

noted that the government needs a strategy for the return of Syrians, as experience with refugee 

populations in other countries showed that this scenario might take many years… 

Businessnews.com  

********** 

Summary of Lebanese International Trade exchange at April 2018 

compared with the same period of 2017 
Subjects 1st  4 months 2018  

(USD) (million) 

1st 4 months 2017 

(USD) (million) 

+ / - (USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  6373 6614 -241 -4 % 

Total  exports (million)  1071 965 +106 +11 % 

Trade deficit (million)  5302 5649 -347 -6 % 

 

Lebanon trade deficit down to USD 5302 million at April 2018 

 8201مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من  5302عجز الميزان التجاري اللبناني الى تراجع 
 مليون دوالر  1071فاتورة التصدير الى ارتفاع مليون دوالر و  6373فاتورة االستيراد الى انخفاض 

صدير رتي االستيراد والتأظهرت االحصاءات الصادرة عن ادارة الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية لفاتو  
مليون دوالر للفترة ذاتها من  7579مليون دوالر في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقابل  7444بلغت 

 بالمئة.  2مليون دوالر ونسبته  135قدره بانخفاض العام الماضي، أي 
 ى من العام الحالي كاآلتي:مليون دوالر في االشهر االربعة االول 7444وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون دوالر لالشهر االربعة ذاتها من العام الماضي،  6614مليون دوالر مقابل  3736: بلغت فاتورة االستيراد
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  241قدره بانخفاض أي 

 11مليون دوالر ونسبته  106قدره  بارتفاعمليون دوالر، أي  965مليون دوالر مقابل  1071: بلغت فاتورة التصدير
 بالمئة.
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 مليون دوالر 5302عجز الميزان التجاري الى انخفاض 
مليون  5649مليون دوالر مقابل  5302عجز الميزان التجاري الى انخفاض فاتورة االستيراد الى تراجع  ىوأد
 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  347قدره بانخفاض دوالر، أي 

 الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان 
من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن الصين ما تزال تتصدر قائمة البلدان المصدرة الى لبنان خالل  -

مليون دوالر للفترة  573مليون دوالر مقابل  697ربعة االولى من العام الحالي، فقد صدرت سلعا الى لبنان بـاالشهر اال
 بالمئة. 22مليون دوالر ونسبته  124بارتفاع قدره ذاتها من العام الماضي، أي 

أي بزيادة  مليون دوالر، 475ل مليون دوالر مقاب 548الى الثانية بتصديرها بـالثالثة من المرتبة ايطاليا بينما تقدمت  -
 بالمئة.  15مليون دوالر ونسبتها  73قدرها 

أي مليون دوالر،  513مليون دوالر مقابل  493الثالثة بتصديرها بـالثانية الى المرتبة في حين تراجعت اليونان من  -
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  20قدره بانخفاض 

بانخفاض  ، أيمليون دوالر 393مليون دوالر مقابل  387بتصديرها بـلى الرابعة الخامسة االمرتبة وتقدمت المانيا من  -
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  6قدره 

مليون دوالر، أي  525مقابل  مليون دوالر 351الخامسة بـوتراجعت الواليات المتحدة االميركية من المرتبة الرابعة الى  -
 بالمئة. 33مليون دوالر ونسبته  174قدره بانخفاض 

 االولى باالستيراد من لبنان االمارات العربية المتحدة تحتل 
أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، فأظهرت االحصاءات أن 

 ،مليون دوالر 84 مليون دوالر مقابل 128االولى باستيرادها بـاالمارات العربية المتحدة تقدمت من المرتبة الثالثة الى 
 بالمئة. 52مليون دوالر ونسبته  44ع قدره بارتفاأي 

بتراجع ، أي رمليون دوال 130مليون دوالر مقابل  112الثانية باستيرادها بـالمرتبة الى بينما تراجعت افريقيا الجنوبية  -
 بالمئة. 14 مليون دوالر ونسبته 18 قدره

مليون  53مليون دوالر مقابل  93باستيرادها بـفية الى الثالثة في حين تقدمت سويسرا من احدى المراتب الخل -
 بالمئة. 75مليون دوالر ونسبته  40قدره  بارتفاعأي  ،دوالر

 12أي بانخفاض قدره  ،مليون دوالر 80مليون دوالر مقابل  68الرابعة باستيرادها بـوحافظت السعودية على المرتبة  -
 بالمئة. 15دوالر ونسبته  مليون

بارتفاع قدره أي  ،مليون دوالر 37مليون دوالر مقابل  57بـ االخامسة باستيرادهالسادسة الى المرتبة تركيا من  وتقدمت -
 .بالمئة 54نسبته مليون دوالر و  20
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 المئة من فاتورة االستيراد تم عبر مرفأ بيروت ب 70
وأظهرت االحصاءات أيضا أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق الخدماتي األهم الذي يتصدر كافة البوابات  

 4484خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي الى الجمركية، فقد بلغت القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبره 
 4742مليون دوالر مقابل  6373بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  70الر، أي ما نسبته مليون دو 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد  72أي ما نسبته ه، مليون دوالر القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر 
 بانخفاضمليون دوالر، أي  6614ربعة ذاتها من العام الماضي والبالغة عبر كافة المرافئ والبوابات خالل االشهر اال

 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  258قدره 

بالمئة مقابل  21مليون دوالر أي ما نسبته   1336واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  115 قدره بارتفاعبالمئة،  أي  18مليون دوالر أي ما نسبته  1221

مليون  452بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته   427وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        6مليون دوالر ونسبته  25قدره بتراجع بالمئة، أي  7دوالر أي ما نسبته 

 أ بيروت بالمئة من فاتورة التصدير تم عبر مرف 49و 
كما احتفظ مرفأ بيروت بالمرتبة االولى على صعيد التصدير خالل االشهر االربعة االولى من العام  

بالمئة من القيمة االجمالية  49مليون دوالر أي ما نسبته  526الماضي. فقد بلغت قيمة فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر لفاتورة التصدير  462مليون دوالر، مقابل  1071لفاتورة التصدير عبر كافة المرافئ والبوابات البالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  48خالل االشهر االربعة ذاتها من العام الماضي، أي ما نسبته 
 بالمئة.  14مليون دوالر ونسبته  64 بارتفاع قدرهمليون دوالر، أي  965

 319بالمئة، مقابل  36مليون دوالر أي ما نسبته  385لي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق الحريري الدو 
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  66قدره  بالمئة، أي بارتفاع 33مليون دوالر أي ما نسبته 

مليون دوالر أي ما  77بالمئة مقابل  9مليون دوالر، أي ما نسبته  92واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بـ
 بالمئة. 19 امليون دوالر ونسبته 15بالمئة أي بزيادة قدرها  8سبته ن

 حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر االربعة االولى من العام الحاليتراجع 
  3554وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي 

مليون دوالر. بينما كانت  6373بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  55.77يون دوالر، أي ما نسبته مل
مليون دوالر أي ما نسبته  3765حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

 211 بتراجع قدرهمليون دوالر، أي  6614لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة بالمئة أيضا من القيمة االجمالية  56.92
 بالمئة. 6 مليون دوالر ونسبته
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 ة من لبنان خالل االشهر االربعة االولى من العام الحاليحصة البلدان العشرة االولى المستوردارتفاع 
 667وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي  

ن دوالر. مليو  1071بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  62.28مليون دوالر، أي ما نسبته 
مليون دوالر أي  586بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون دوالر  81قدره  مليون دوالر، أي بارتفاع 965بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  60.73ما نسبته 
 بالمئة. 14ونسبته 

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 4 months of 2018 
+/- % +/- million USD 1st 4 months  

2017 (million) 

(USD) 

1st 4 months  

2018  (million) 

(USD) 

Country 

 

+22 % +124 573 697 1- China 

+15 % +73 475 548 2- Italy  

-4 % -20 513 493 3- Greece 

-2 % -6 393 387 4-Germany 

-33 % -174 525 351 5- USA 

-5 % -13 244 231 6- Egypt 

-12 % -31 260 229 7- Turkey 

+4 % +9 219 228 8- France 

-40 % -142 357 215    9 – Russian Federation 

+50 % +58 117 175 10- UAE 

-3 % -122 3676 3554 Total (USD) (million) 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 4 months  2018 
+/- % +/- million USD 1st 4 months  

2017 (million) 

(USD) 

1st 4 months  

2018  (million) 

(USD) 

Country 

+52 % +44 84 128 1- UAE 

-14 % -18 130 112 2- South Africa 

+75 % +40 53 93 3- Switzerland 

-15 % -12 80 68 4-Saudi Arabia 

+54 % +20 37 57 5- Turkey 

-46 % -46 100 54 6- Syria 

-8 % -4 53 49 7- Iraq 

+104 % +24 23 47 8- Qatar 

-3 % -1 31 30 9- Jordan 

- - 29 29 10- Kuwait 

+8 % +47 620 667 Total (USD) (million) 
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 كيدانيان: اللبنانيون مقبلون على موسم سياحي واعد
ضمن  Travel Lebanonأعرب وزير السياحة أواديس كيدانيان، خالل إفتتاحه النسخة الخامسة من 

خره باإلنجازات التي شهدها القطاع السياحي في السنة ، عن ف2018فعاليات معرض الحدائق ومهرجان الربيع 
الماضية. وتوجه الى اللبنانيين بالقول: "ان لبنان على أبواب موسم سياحي واعد في ظل االستقرار األمني الذي 

 ."تنعم به البالد
 اضاف: "إن هذا الصيف سيكون مميزا، ومن المتوقع أن تكون هذه السنة من أفضل السنوات على صعيد
عدد السياح، كيف ال، فلبنان يعتبر من أهم الوجهات السياحية في الشرق األوسط والمنطقة، ونحن نعمل جاهدين 
على تسليط الضوء على الكثير من المناطق التي تنعم بطبيعة خالبة وتستحق أن تكون من أبرز الوجهات الواعدة، 

نوبه، تجذب عددا كبيرا من الزوار من كل أنحاء فضال عن الترويج لمعالم سياحية تمتد من شمال لبنان إلى ج
 ."العالم

فتتاح العديد من المهرجانات الدولية والنشاطات  وختم كيدانيان بالقول: "ان وزارة السياحة تتحضر لرعاية وا 
 ."الترفيهية التي تقدم مستوى عاليا من األعمال الفنية التي يحييها كبار الفنانين اللبنانيين والعالميين

********** 
 الحاج حسن تابع مسألة التعويض لمزارعي التبغ في البقاع

أجرى وزير الصناعة في حكومة تصريف االعمال النائب الدكتور حسين الحاج حسن، اتصاالت مع 
المدير العام الدارة حصر التبغ والتنباك المهندس ناصيف سقالوي واألمين العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء الركن 

د خير، ووضعهما في صورة األضرار التي لحقت بمزارعي التبغ بسبب األمطار والبرد الذي تساقط األسبوع محم
 .الهرمل وال سيما في غرب بعلبك -الماضي في منطقة بعلبك

وكان تأكيد أن الموضوع قيد المتابعة، وسيتم التنسيق بين ادارة الريجي والهيئة العليا لإلغاثة والقيام 
 .لالزمة ومسح األضرار إلجراء المناسببالكشوفات ا

********** 
Bassil from Geneva: Lebanese wine has become global 

As part of marketing the Lebanese wine in Switzerland, the Ministry of Agriculture organized 

a Lebanese Wine Day in Geneva in cooperation with the Lebanese Embassy in Switzerland. 

The Lebanese Wine Day was attended by Caretaker Foreign Affairs and Emigrants Minister, 

Gebran Bassil, representing President of the Republic, Michel Aoun. 

The event was also attended by Lebanon's Ambassador to Switzerland, Rola Noureddine, 

Agriculture Ministry Director General, Louis Lahhoud, and the Director General of World 

Organization of Vine and Wine, Jean-Marie Aurand. Heavy participation was registered during 

today's event, with scores of owners of restaurants, hotels, tourist institutions in Switzerland 

and wine experts partaking. 
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A large number of Lebanese community members and wine lovers in Switzerland also attended 

said event. In his delivered word, Minister Bassil praised the efforts of the Agriculture Director 

General and his success in developing and marketing the wine product, not to mention his 

dynamism in marketing the Lebanese agricultural products. 

Bassil also extolled the Lebanese wine which has become global thanks to the joint robust 

cooperation between the Agriculture Ministry and wine producers. He also pledged that the 

Foreign Minister through its economic diplomacy shall work on securing new markets for the 

Lebanese wine and increasing its exports, in addition to marketing the Lebanese cuisine and 

culinary. 

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

Summary of containers handled at Beirut Port at April 2018 

Compared with the same period of 2017 
Subject 1st 4 months 

2018 (TEU) 

1st 4 months  

2017 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Total import containers: 202,536 : 193,891 : +8,645 +4 % 

Import containers full for local market 136,644 134,677 +1,967 +1 % 

Import containers empty 536 893 -357  -40  % 

Import containers full/empty for 

transshipment  

65,356 58,321 +7,035 +12 % 

Total export containers : 206,080: 189,897 +16,183 +9 % 

Export containers full with Lebanese cargoes 27,577 30,863 -3,286 -11 % 

Re-export empty containers 111,807 101,960 +9,847 +10 % 

Re-export containers full/ empty 

transshipment  

66,696 57,074 +9,622 +17 % 

Total containers transshipment 132,052 115,395 +16,657  +14 % 

Total restowed containers on board vessels 8,788 6,638  +2,150  +32 % 

Total general (TEU) 417,404 390,426 +26,978 +7 % 

 

 8201مرفأ بيروت يسجل حركة حاويات جيدة في االشهر االربعة االولى من العام 
برسم المسافنة الى حاوية نمطية و  136.644ارتفاع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى 

 حاوية نمطية 27.577وانخفاض مجموع الحاويات المصدرة مألى الى حاوية نمطية  132.052
ات أن حركة الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خالل االشهر االربعة االولى من أفادت االحصاء 

العام الحالي، جاءت اكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة الى االرتفاع بحركة 
ألى حركة الحاويات المصدرة م برسم المسافنة مقابل تراجعالحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك 

 ببضائع لبنانية.
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 ارتفاع مجموع الحاويات خالل االشهر االربعة االولى من  العام الحالي
حاوية نمطية خالل االشهر االربعة االولى من  417.404تداول  فقد بينت االحصاءات أن مرفأ بيروت 

حاوية نمطية  26.978حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  390.426العام الحالي، مقابل 
 بالمئة. 7ونسبتها 

 حالي، كاآلتي:حاوية نمطية في االشهر االربعة االولى من العام ال 417.404وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية لالشهر االربعة االولى ذاتها من  193.891حاوية نمطية مقابل  202.536: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  8.645العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

اوية، أي بارتفاع ح 134.677حاوية نمطية مقابل   136.644: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  1.967قدره 

 2.150قدره  بنموحاوية، أي  6.638حاوية نمطية مقابل  8.788: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 32حاوية نمطية ونسبته 

 الحالي ؟كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر االربعة االولى من العام 
حاوية  202.536وتوزع مجموع الحاويات المستوردة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، والبالغ  

 نمطية كاآلتي:
حاوية لالشهر  134.677حاوية نمطية مقابل  136.644: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  1.967رتفاع قدره االربعة االولى ذاتها من العام الماضي، أي با

حاوية نمطية  573قدره  بتراجعحاوية، أي  893حاوية نمطية مقابل  536: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 40ونسبته 

  035.7 اقدره بزيادة حاوية، أي  58.321حاوية نمطية مقابل  65.356: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 12 احاوية نمطية ونسبته

 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا  في االشهر االربعة االولى من العام الحالي ؟
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي  

 كاآلتي:حاوية نمطية،  206.080والبالغة 
حاوية لالشهر االربعة  30.863حاوية نمطية مقابل  27.577: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  3.286قدره بانخفاض االولى نفسها من العام الماضي، أي 
 111.807غت : بلستهالك المحليالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم اال

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  9.847قدره بارتفاع حاوية، أي  101.960حاوية نمطية مقابل 
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قدره بنمو حاوية، أي  57.074حاوية نمطية مقابل  66.696: بلغت المسافنة الحاويات المعاد تصديرها برسم
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  9.622

 مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي ارتفاع
ر مرفأ بيروت في االشه أفادت االحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معهاو  

حاوية، للفترة عينها من العام  115.395حاوية نمطية مقابل  132.052االربعة االولى من العام الحالي بلغ 
 بالمئة. 14  احاوية نمطية ونسبته 16.657 اقدره بزيادةالماضي، أي 

 بالمئة حصة حركة المسافنة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي 32
بالمئة من  32حاوية نمطية ما نسبته  132.052حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت والبالغة  شكلت

 417.404المجموع العام للحاويات التي تعامل معها المرفأ خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي والبالغ 
حاوية نمطية  115.395فأ بيروت والبالغة حاوية نمطية. بينما كانت شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مر 

من المجموع العام للحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أيضا بالمئة  30ما نسبته 
 حاوية نمطية. 390.426والبالغ 

********** 
 افتتاح خط طيران مباشر بين لبنان واسبانيا

يران الشرق ط»ي في العاصمة اللبنانية بيروت، طائرة تابعة لشركة أقلعت من مطار رفيق الحريري الدول
متوّجهة إلى العاصمة اإلسبانية مدريد، وعلى متنها عدد من الوزراء في )الخطوط الجوية اللبنانية(   « األوسط

سبانيا   كالة الوطنية الو »ونقلت  .حكومة تصريف األعمال اللبنانية، مفتتحة بذلك خطا  جويا  مباشرا  بين لبنان وا 
افتتاح الخط المباشر بين بيروت ومدريد خطوة مهمة »الرسمية عن وزير اإلعالم ملحم رياشي قوله إن « لإلعالم

، «جدا  لالغتراب اللبناني، إذ إن أكثرية الوافدين إلى إسبانيا هم من أميركا الالتينية، وهذا يسهل مجيئهم الى لبنان
ضارية مهمة تؤمن للبنان سرعة تواصل تجاري واقتصادي كبير جدا ، واألهم من فاتحة ح»واصفا  هذه الخطوة بأنها 

 .كل ذلك تؤمن سرعة تواصل ثقافي وتعزز العالقات بين الشعبين بما يتالءم مع مصلحة اإلنسان ومستقبله
 ةالتعاون بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزار »من جهته، قال وزير األشغال العامة يوسف فنيانوس إن 

األشغال مع شركة طيران الشرق األوسط أدى إلى مراحل متطورة جدا  في العمل، خصوصا  أن الشركة تطور 
شركة طيران الشرق االوسط تتطور »، فيما أكد وزير االتصاالت جمال الجراح أن «األسطول لديها عاما  بعد عام

كا لمجيء إلى لبنان، خصوصا  من دول امير بشكل دائم لتربط لبنان بكل أنحاء العالم وتسهل على اللبنانيين ا
بعد إجراء دراسات عن الجدوى »وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت أن هذه الخطوة جاءت  .الالتينية

 .أن تكون هذه الرحلة باكورة خير وأن يكون الخط مربحا  »، معربا  عن أمله في «االقتصادية من افتتاح هذا الخط
********** 
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Lebanese industrialists say they have had enough of unfair cheap imports from 

neighbouring countries. 
Lebanese industrialists say they have had enough of unfair cheap imports from  neighboring 

countries and China. Industrialists and caretaker Economy Minister Raed Khoury held a news 

conference Thursday, in the wake of Cabinet’s decision to ban the import of biscuits and 

detergents from Turkey at its final meeting in May before the government went into caretaker 

mode. 

A motion was issued Thursday morning at the Chamber of Commerce and Industry to ban not 

only wafers, biscuits and detergent from Turkey, but also the general import of secondhand 

clothing after nearly a decade of what industrialists consider unfair competition, exacerbated 

in recent months by the devaluations of some of these countries’ currencies. 

“Incoming products from all over the world are drowning our markets. We need to immediately 

protect our local producers,” Khoury said, speaking before business owners and representatives 

from trade associations, who have been voicing frustration over a loss of customers, which they 

say in the long term, with the slowdown in production and closures of factories, means fewer 

job opportunities for the Lebanese. 

He noted that this was the first time the Lebanese government had taken such action, which it 

deemed necessary due to the severe impact on Lebanese producers, many of whom have 

reported a drop in business of more than 30 percent since 2011. 

Within the same period, nearly 400 Lebanese factories out of around 5,000 closed, and 

Lebanon’s exports went from $4.5 billion to $2.8 billion, a gap the government hopes to make 

up for with the new rules. “We are suffering from goods that enter Lebanon and are subsidized 

heavily in their countries of origin. These countries’ currencies have gone through repeated 

depreciation, which is a big issue for our own producers,” said Fady Gemayel, head of the 

Association of Lebanese Industrialists, which has been working with other relevant ministries 

and agencies on addressing cheap imports. 

Over the past 10 years, the Turkish lira has depreciated by about fourfold against the dollar 

along with rising inflation. Egypt also saw a severe devaluation of its currency when the 

government decided to float the pound two years ago, leading the currency to drop by about 

threefold against the dollar. 

“We’re for the free market, but we need to do something about goods entering Lebanon under 

unfair conditions,” Gemayel said. He cited these unfair conditions as business subsidies in 

foreign countries that don’t exist in Lebanon; bringing in unregistered goods without paying 

proper customs duties (smuggling); and in some cases, mislabeling products. 

“The government studied this very carefully and focused on banning only a few products. This 

will later be replaced by a by an additional import duty,” he said. “For the first time, they’re 

considering solving this issue once and for all.” 

He noted that the decision comes after more than a year of extensive case studies of around 25 

products that were shown to be disrupting the Lebanese market with what appeared to be unfair 

lower prices. Cheap Turkish or Chinese products sometimes go for half as much as those made 

in Lebanon… 

Daily Star 

********** 

 
18/44 

ICN – Newsletter nr. 86 – June 2018 
 Back to Index –العودة الى الفهرس 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-19- 

 

Summary of Tripoli Port Statistics at April 2018 

Compared with the same period of 2017 
 1st 4  months  

2018 

1st 4 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli 

Port  

212 280 -68 -24 % 

Total Tonnage handled (tons) 566,686 694,984 -128,298 -18 % 

Total imports (tons) 445,340 543,816 -98,476 -18 % 

Total exports (tons)  111,345 151,167 -39,822 -26 % 

Total Cars handled (cars) 1,339 1,763 -424 -24  % 

Total containers (TEU) 5,321 3,732 +1,589 +43 % 

Total trailers  6,471 8,987 -2,516 -28 % 

Trailers discharged 3,562 4,590 -1,028 -22 % 

Trailers loaded 2,909 4,397 -1,488 -34 % 

Total Port revenues (million) USD 5,534 6,176 -642 

thousand 

-11 % 

 

 8201حركة مرفأ طرابلس ووارداته المرفئية في االشهر االربعة االولى من العام تراجع استمرار 
ات مليون دوالر الوارد 5.534شاحنة ،  6.471حاوية،  5.321سيارة،  339.1طنا،  566.686باخرة،  122

 المرفئية
حركة اجمالية في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، سجل أفادت االحصاءات أن مرفأ طرابلس 

على مجموع  سلباانعكس التراجع تلك التي حققها في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بينت أن هذا أدنى من 
 وارداته المرفئية. 

 8201و  7201هر االربعة االولى من العامين مقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االش
، األرقام 2018و  2017وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر االربعة االولى من العامين 

 التالية:

 بالمئة. 24ونسبته باخرة  68قدره بانخفاض باخرة، أي  280باخرة مقابل  122: بلغ عدد البواخر
طنا  128.298قدره بتراجع طنا، أي  694.984طنا مقابل  566.686الجمالي : بلغ وزنها اكميات البضائع

 بالمئة. 18 ونسبته

 طنا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، على الشكل التالي: 566.686وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
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طنا ونسبته  98.476قدره بانخفاض طنا، أي  543.816طنا مقابل  445.340: بلغ وزنها لبضائع المستوردةا     
 بالمئة. 18

 26طنا ونسبته  39.822طنا، أي بانخفاض قدره  151.167طنا مقابل  111.345: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 .بالمئة

حاوية نمطية مألى  891.5حاوية، أي بارتفاع قدره  3.732حاوية نمطية مقابل  5.321: بلغ عدد الحاويات
 بالمئة. 43وفارغة  ونسبته 
 بالمئة. 24سيارة ونسبته  424قدره  بتراجعسيارة، أي  1.763سيارة مقابل  1.339: بلغ عدد السيارات

 االشهر االربعة االولى من العام الحاليعدد الشاحنات المحملة بالبضائع خالل انخفاض 
كما بينت االحصاءات أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات(  

شاحنة في مرفأ طرابلس خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، مقابل  6.471والمشحونة عليها بلغ 
 بالمئة. 28شاحنة ونسبته  2.516قدره بتراجع الماضي، أي شاحنة للفترة ذاتها من العام  8.987

 شاحنة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 6.471وتوزع هذا المجموع البالغ  
 4.590ية لصالح تجار لبنانيين مقابل محملة بالبضائع التركية والعربشاحنة  3.562: بلغ عددها الشاحنات المفرغة

 بالمئة. 22شاحنة ونسبته   1.028قدره  بانخفاضر االربعة االولى نفسها من العام الماضي، أي شاحنة لالشه

 4.397مقابل  اللبنانية لصالح تجار أتراك وعرب شاحنة محملة بالبضائع 2.909: بلغ عددها الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 34شاحنة ونسبته  1.488قدره بتراجع شاحنة، أي 

 ردات المرفئية في االشهر االربعة االولى من العام الحاليمجموع الواوتراجع 
في االشهر االربعة االولى من تراجع الحركة االجمالية في مرفأ طرابلس وأظهرت االحصاءات أيضا أن  

مليون  6.176مليون دوالر مقابل  5.534على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت انسحب أيضا العام الحالي، 
 بالمئة. 11 ألف دوالر ونسبته 642قدره بانخفاض رة ذاتها من العام الماضي، أي دوالر للفت

 بواخر الرو/رو والحاويات في مرفأ طرابلس
أخيرا الى أن مرفأ طرابلس مستمر باستقبال بواخر الرو/رو )عبارات( والناقلة للحاويات، بسبب وتجدر االشارة 

لى أراضيها الحرب المتواصلة عونتيجة لسورية الى تركيا والدول العربية، استمرار إقفال المعابر البرية عبر االراضي ا
سنوات. فهذه العبارات تؤمن نقل الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة من تركيا والبلدان العربية  7منذ أكثر من 

الناقلة للحاويات  . كما أن البواخرلصالح التجار اللبنانيين أو تلك المحملة بالبضائع اللبنانية الى تركيا والدول العربية
مستمرة بالقدوم الى مرفأ طرابلس حيث يتم تفريغها وشحنها على رصيف الحاويات المستحدث في المرفأ، والمجهز 

 الرافعات الجسرية والمساعدة التي تستخدم في عمليات تفريغ هذه البواخر وشحنها.ب
 ********** 
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 سيارة  10.185الى  في لبنان تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة
 2018في االشهر االربعة االولى من العام 

ات ع عدد السيار أظهر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، استمرار تراج 
سيارة في االشهر االربعة االولى من العام الحالي،  10.185الجديدة المباعة في لبنان. فقد انخفض عددها الى 

بالمئة. كما  4.40سيارة ونسبته  469سيارة للفترة عينها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  10.654مقابل 
سيارة جديدة مباعة  2.901سيارة مقابل  2.539نيسان الماضي الى  تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة في شهر

 بالمئة. 12.48سيارة ونسبته  362في نيسان )أبريل( من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 
 2018السيارات اليابانية الجديدة االكثر مبيعا في الثلث االول من العام 

ما تزال االكثر مبيعا في االشهر االربعة االولى من العام  كما أظهر البيان أن السيارات اليابانية الجديدة 
سيارات للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  3.710سيارة مقابل  3.942الحالي، حيث بلغ عددها 

 بالمئة. 6.25سيارة ونسبته  232
 439سيارة، أي بانخفاض قدره  3.624سيارة مقابل  3.185واحتفظت سيارات كوريا الجنوبية بالمرتبة الثانية بـ -

 بالمئة. 12.11سيارة ونسبته 
سيارة، أي بانخفاض  2.340سيارة مقابل  2.042كما بقيت السيارات االوروبية الجديدة المباعة في المرتبة الثالثة بـ -

 بالمئة. 12.74سيارة ونسبته  298قدره 
سيارة ونسبته  131سيارة، أي بتراجع قدره  869ابل سيارة مق 738وحلت السيارات االميركية في المرتبة الرابعة بـ -

 بالمئة. 15.07
 167سيارة، أي بارتفاع قدره  111سيارة جديدة مباعة مقابل  278واحتفظت السيارات الصينية بالمرتبة الخامسة بـ -

 بالمئة. 150.45سيارة ونسبته 
 2018من العام  الكورية الجنوبية ما تزال االكثر مبيعا في الثلث االول ”KIA“سيارة 

الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في لبنان خالل الثلث االول من العام  ”KIA“من ناحية أخرى، بقيت سيارة  
بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة والبالغة  17.13سيارة أي ما نسبته  1.745الحالي، حيث بلغ عددها 

سيارة أي ما نسبته  1.433الكورية الجنوبية أيضا بـ ”Hyundai“سيارة سيارةـ. تبعتها في المرتبة الثانية  10.185
بالمئة. كما  12.51سيارة أي ما نسبته  1.274اليابانية المرتبة الثالثة بـ ”Toyota“بالمئة. واحتلت سيارة  14.07

بالمئة. وحلت سيارة  10.13سيارة أي ما نسبته  1.032اليابانية أيضا في المرتبة الرابعة بـ ”Nissan“جاءت سيارة 
“Suzuki” بالمئة. فسيارة  4.44سيارة أي ما نسبته  452اليابانية أيضا في المرتبة الخامسة بـ“Chevrolet”  
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 ”Renault“بالمئة. ثم حلت على التوالي سيارة  3.94سيارة أي ما نسبته  401لخامسة بـ االميركية في المرتبة ا
سيارة،  275االلمانية بـ ”Mercedes“سيارة، فسيارة  382اليابانية بـ ”Mitsubishi“سيارة، فسيارة  395الفرنسية بـ
 سيارة. 258اليابانية بـ ”Mazda“فسيارة 

********** 
 تبسيط المعامالت الجمركيةالمزيد من االجراءات ل

 ضاهر يلغي "بصم" السيارات والمركبات المستوردة الى لبنان
تواصل ادارة الجمارك اللبنانية اتخاذ المزيد من االجراءات والتدابير لتبسيط المعامالت الجمركية واالسراع  

زالة المعوقات التي تعترض كاف مرافئ اللبنانية ة المتعاملين مع الفي إنجازها لتسهيل عمليات االستيراد والتصدير وا 
 من تجار ووكالء بحريين ومخلصي بضائع ووسطاء نقل... 

 إلغاء عملية "بصم" السيارات والمركبات
فقد عقد المدير العام للجمارك بدري ضاهر، مؤتمرا صحافيا في مبنى اقليم جمرك بيروت لإلعالن عن  

وردة الى لبنان. وقد حضر اللقاء رئيس الغرفة الدولية للمالحة في القرار بإلغاء "بصم" السيارات والمركبات المست
بيروت ايلي زخور ونقيب أصحاب السيارات المستعملة المستوردة ايلي قزي، ومستشار مستوردي السيارات الجديدة 
سليم سعد، والدكتور المهندس سامر رعد مدير العمليات في مرفأ بيروت، ومارون ابي عاد رئيس مصلحة 

. كما شارك في المؤتمر رئيس الشعبة البحرية في ضابطة بيروت العقيد عادل فرنسيس، المرفأحصاءات في اال
والضابط المراقب لدى المديرية العامة للجمارك العقيد خضر الجمل، ورئيس اقليم جمرك بيروت باالنابة حنا فارس، 

حشد من الوكالء البحريين وأصحاب معارض والمراقب االول لدائرة المانيفست نعمه البراكس، باالضافة الى 
ت ضاهر الى أن "المطلوب اليوم هو تبسيط االجراءات في مرفأ بيروت نظرا لوضع البلد الذي لم ولف السيارات.

يعد يحتمل العرقلة، لذا بادرت الجمارك الى القيام بإصالحات عدة لتسهيل العمل وتطويره وتحسينه". وأكد "أن 
على "ضرورة التركيز على المراقبة وليس على االجراءات البيروقراطية الروتينية التي تضيع  المهمة ستنجح" مشددا

الوقت والجهد وتساهم في تكاليف اضافية". وأشار الى أن "نصف ايرادات الجمارك في لبنان تأتي من الوقود 
قراطية يحتمل االجراءات البيرو  والسيارات، لذا االجراءات بدأت منهما"، موضحا أن "موضوع تخليص البضائع لم يعد

التي تعرقل سير العمل، لذا كان يجب تبسيط أو إلغاء أو تعديل اجراءات عمرها مئات السنين سبق وألغيت أو 
إجراء ساهم في عرقلة المعامالت وتأخير  700عدلت في بلدان العالم كافة". وكشف ضاهر عن "تبسيط أكثر من 

المعنيين الماليين من الليرات االضافية يوميا، موضحا "أن كل ما بسطنا  دخول البضائع الى البلد، ما يكبد
االجراءات ارتفع المدخول". وتوقف ضاهر عند تقرير البنك الدولي الذي يؤكد أن "البضاعة التي تقف عند الحدود 

 100ر دخول البضاعة الـ بالمئة بعد كل يوم من التأخير، وبالتالي فتأخي 1)برا وبحرا وجوا( ترتفع قيمتها اللبنانية 
 يوم يضاعف قيمتها، وينعكس سلبا على المؤسسات اللبنانية التي بمعظمها متوسطة أو صغيرة".
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 تشكيل لجنة لمكافحة الفساد
ر عن "تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ضمن االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف الى وأعلن ضاه 

درس كل االجراءات لشطب ما ال حاجة لها وتبسيط ما يبسط وتطويرها الختصارها بإجراء واحد" مشيرا الى أنه مع 
لى جميع لبيانات والحصول عهذا التغيير سيستطيع التجار التواصل مع المرفأ والجمارك من مكاتبهم وتسجيل ا

المعلومات. وشدد ضاهر على "أهمية التعاون مع هذه الشركات للحصول على نتيجة أفضل تنصب في مصلحة 
المواطن وتخفف الكلفة عليه" مطمئنا الى "حصول دعم سياسي مطلق لمكافحة الفساد ودعم اداري للتطوير 

 والتحسين".
 بضائعتسهيل عمل الوكالء البحريين ومخلصي ال

زالة   ويذكر أن ادارة الجمارك كانت اتخذت اجراءات وتدابير أدت الى تسهيل عمل الوكالء البحريين وا 
المعوقات التي كانت تعترض نشاطهم واالسراع في عمليات تفريغ السفن وشحنها المؤتمنين عليها. كما أن ادارة 

ع مبدأ التخليص المسبق للبضائع المستوردة تماشيا م الجمارك اتخذت كافة التدابير واالجراءات للمباشرة في اعتماد
ناتها ت والمؤسسات تقديم بياتيسير التجارة وتسهيلها. وقد وضعت الشروط وحددت االجراءات للسماح للشركا

جراء التخليص المسبق عليها.التفص  يلية قبل وصول بضائعها وا 
 "البيان االقتصادية"

********** 
 برئاسة زكار مجددا ركات الضمانمجلس ادارة جديد لجمعية ش

كار ، وأعادت ماكس ز عد الجمعية العمومية التي عقدتهاأصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان بيانا ب
 :رئيسا للجمعية، جاء فيه

بناء للدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة الجمعية لعقد جمعية عمومية لالطالع على تقرير مفوضي المراقبة "
براء ذمة رئيس وأعضاء المجلس، كما وانتخاب أربعة أعضاء جدد  2017م وميزانية العا والمصادقة عليها، وا 

لمجلس اإلدارة، عقدت الجمعية العمومية، بحضور ممثل عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، اجتماعها عند الساعة 
 2017ر ميزانية العام ، حيث جرى إقرا48شركة من أصل  41الثانية عشرة من ظهر اليوم، وقد حضر االجتماع 

وابراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس. كذلك جرى انتخاب أربعة أعضاء جدد ورديف، لمجلس اإلدارة بدل األعضاء 
المنتهية واليتهم، وقد فاز كل من شركة االعتماد اللبناني للتأمين، شركة المشرق، شركة مجموعة البحر المتوسط 

تجارية المتحدة عضوا رديفا. استكملت بعدها الجمعية العمومية عملية للتأمين وشركة مياركو واعتبرت شركة ال
انتخاب بديل لشركة كابيتال التي قدمت استقالتها من المجلس، وقد فازت بالتزكية لهذا المركز شركة ترست كومباس 

 .للتأمين للفترة المتبقية من والية الشركة المستقيلة
********** 
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 لإلسكان ابي رميا: كارثة وطنية اقتصادية اذا لم نجد حلوال سريعة ألزمة المؤسسة العامة
 سريعة الاعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا أن "كارثة وطنية ستحل إذا لم نجد حلو 

 .ألزمة المؤسسة العامة لإلسكان
وقال: "إن ازمة المؤسسة العامة لإلسكان تشكل خطرا حقيقيا على االقتصاد الوطني والمجتمع ككل، 
بخاصة وأنها تطاول في شكل خاص فئة الشباب الذي سنعطيه سببا إضافيا للهجرة إذا لم نستنبط الحلول السريعة 

 ."والناجعة لهذه األزمة
أبي رميا في لقاء مع رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لالسكان روني لحود، على  وأثنى

 ."الجهود التي يبذلها للخروج من االزمة الراهنة
ن رئيس الجمهورية العماد ميشال عو  وقال: "نعول على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع

  ."ا على أن "تدهور القطاع العقاري يضرب عجلة اإلقتصاد برمتهللخروج من هذه األزمة"، مشدد
كان تقدم بإقتراح قانون في الوالية السابقة لمجلس النواب تحت رميا ان النائب أبي وتجدر االشارة الى 

إسكان الشباب اللبناني"، وهو يهدف الى تمكين الشباب ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء وحدات "عنوان 
 .ية بهدف ترسيخهم في لبنانسكن

********** 
 وديع كنعان التقى غريفيث: السياسة السياحية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان

إجتمع رئيس لجنة السياحة في المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي وديع كنعان، بالمدير العام لمشروع تطوير 
 مساهمة القطاع السياحي في عملية التنمية المستدامةدوغالس غريفيث، وبحثا في كيفية  USAID األعمال في لبنان
واعرب كنعان عن "أهمية وجود سياسة سياحية تضمن إستمرارية المشاريع مع تعاقب الوزارات،  .على نطاق الوطن

وتحسن إستخدام التمويل من الجهات المانحة التي تؤمن دعما  لخلق فرص عمل جديدة، خصوصا في القطاع 
ار كنعان الى ان "القطاع على إستعداد لبذل أفضل جهوده، وبإدارة متميزة مبنية على سياسة كما اش ."السياحي

 ."سياحية متكاملة، لكي يعيد ثقة المجتمع الدولي الداعم بلبنان
ممنهجا وشامال، والذي سوف يؤخذ حتما باإلعتبار "بدوره، اعرب غريفيث عن أهمية هذا الطرح الذي إعتبره 

 ."في موضوع السياحة تحديدا USAIDم للسنة المقبلة من قبل العند رسم خطة الدع
********** 
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 مصدر حكومي لبنان: لم يتم حظر استيراد المالبس من تركيا...
مليون دوالر سنويا، والسلع الثالثة التي  777أوضح مصدر حكومي أن لبنان يستورد من تركيا ما قيمته   

 بالمئة، وقد تمت عملية حظر االستيراد من أجل حماية االنتاج المحلي وصغار 3تم حظر استيرادها تشكل أقل من 

 اتيرادها كما يشاع، بل تم حصر استيرادهالمنتجين. أما فيما يخص المالبس، فأكد المصدر أنه "لم يتم حظر اس
بالخط االحمر الذي يفرض مزيدا من الرقابة الجمركية لمنع التهرب الضريبي، وهذا مطلب لبناني جامع". ولفت 
المصدر الى "أن الجانب التركي مطلع على القضية وايد وجهة نظر الدولة اللبنانية، وكل ما عدا ذلك من أخبار 

نما االساءة الى االقتصاد الوطني وتلفيقات ال تعدو ك ونها عملية تحريض هدفها ليس االساءة للحكومة وحسب وا 
وصغار المنتجين اللبنانيين، إضافة الى االساءة للعالقات مع تركيا والجهات التي تقف خلف الحملة المفبركة 

 ف.الوايفر ومواد التنظي معروفة". ويذكر أن السلع التركية الثالث التي تم منع استيرادها هي: البسكويت،
********** 

 رياشي الى بعض األغبياء: تلفزيون لبنان سينقل كل مباريات كأس العالم
توجه وزير االعالم في حكومة تصريف االعمال ملحم رياشي، في تصريح عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

عالم، ءة، تلفزيون لبنان سينقل كل مباريات كأس القائال: الى بعض األغبياء الذين يمعنون في االساءة وال يريدون القرا
كل المباريات دون استثناء، مجانا ومن دون أي مقابل على االطالق، وعلى أصحاب "الكابالت" ضبط الترددات على 

 الموجة االرضية التي تبثها شاشة تلفزيون لبنان بشكل دائم".
 وبحث مع االسمر بملف خصخصة تلفزيون لبنان

قد بحث مع رئيس االتحاد العمالي العام الدكتور بشارة االسمر بعض المواضيع التي تختص  اشيوكان ري 
. فلفت االسمر الى "أننا في المطلق كاتحاد عمالي عام وكعمال ضد الخصخصة ألننا مع بقاء القطاعات بتلفزيون لبنان

الى  صلة تحدد مستقبال ولدينا هواجس نسعىالعامة في عهدة الدولة اللبنانية، إنما نحن منفتحون على الحوار وللبحث 
، وسنتابع الحوار معه ومع االمين العام للمجلس االعلى تبديدها، كما أن الرياشي تعهد بتبديد هذه الهواجس

 ...".للخصخصة
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in April 2018 compared with March 2018 
Subjects April  2018 March 2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

147 160 -13 -8 % 

Total Tonnage handled (tons) (thousand) 626 700 -74 -11 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

562 612 -50 -8 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

64 88 -24 -27 % 

Total Containers handled (TEU) 101,523 103,320 -1,797 -2 % 

Total containers imported (TEU) 50,855 48,244 +2,611 +5 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

35,598 34,109 +1,489 +4 % 

Total containers imported empty (TEU)  40 50 -10 -20 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

15,217 14,085 +1,132 +8 % 

Total containers exported  (TEU)  48,308 53,476 -5,168 -10 % 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

6,228 7,949 -1,721 -22 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

28,376 29,981 -1,605 -5 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

13,704 15,546 -1,842 -12 % 

Total containers transshipment (TEU) 28,921 29,631 -710 -2 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

2,360 1,600 +760 +48 % 

Total cars handled (cars) 7,138 7,274 -136 -2 % 

Total imported cars (cars) 6,366 6,858 -492 -7 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 772 416 +356 +86 % 

Total port revenues (USD) (million)  19,734 19,552 +182 

thousand 

+1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(thousand)  

354 466 -112 

thousand   

-24 % 

Total Port revenues & harbor master fees 

(USD) (million)  

20,088 20,018 +70 

thousand 

+1 % 

 
 

26/44 

ICN – Newsletter nr. 86 – June 2018 
 Back to Index –العودة الى الفهرس 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-27- 

 لم ينسحب على مجموع الواردات  2018تراجع الوزن االجمالي للبضائع في نيسان )أبريل( 
 مليون دوالر 20سيارة و  7.138حاوية نمطية،  101.523ألف طن،  626باخرة،  147

روت سجل في نيسان )أبريل( الماضي، انخفاضا بالوزن االجمالي للبضائع أظهرت االحصاءات أن مرفأ بي 
. كما بينت أن هذا االنخفاض لم ينسحب على مجموع نصرمالتي تداولها عما كان عليه في شهر أذار )مارس( الم

 الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.
 2018أذار ونيسان مقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل 

 ة:الوقائع التاليونيسان الماضيين نة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل شهري أذار وأظهرت المقار 
 بالمئة. 8ونسبته باخرة  13قدره بانخفاض المنصرم، أي أذار باخرة في  601باخرة مقابل  147: بلغ عدد البواخر

 ألف طن ونسبته 74 هقدر بتراجع ألف طن، أي  700ألف طن مقابل  626: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 11

 الماضي، كاآلتي:نيسان ألف طن في  626وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
قدره بانخفاض ألف طن، أي  612ألف طن مقابل  562: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 8ألف  طن ونسبته  50
 27طن ونسبته  ألف 24قدره بتراجع ألف طن، أي  88ألف طن مقابل  64ها : بلغ وزنالبضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة.
 8201نيسان حركة الحاويات في انخفاض 

حاوية نمطية مقابل  101.523الماضي، فبلغ مجموعها نيسان في انخفاضا وسجلت حركة الحاويات  
 بالمئة. 2ونسبته  حاوية نمطية 1.797قدره بتراجع المنصرم، أي أذار حاوية في  103.320

 الماضي، كاآلتي:نيسان حاوية نمطية في  101.523وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية نمطية  2.611حاوية، أي بزيادة قدرها  48.244حاوية نمطية مقابل  50.855: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 5ونسبتها 
قدره بتراجع حاوية، أي  53.476حاوية نمطية مقابل  48.308: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  5.168
قدره بارتفاع حاوية، أي  1.600حاوية نمطية مقابل  2.360: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 48حاوية نطية ونسبته  760
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 ؟ 8201نيسان كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 الماضي على الشكل التالي: نيسان حاوية نمطية في  50.855وتوزعت حركة الحاويات المستوردة والبالغة 

أذار حاوية في  34.109حاوية نمطية مقابل  35.598: بلغت يالحاويات المستوردة برسم االستهالك المحل
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  1.489المنصرم، أي بزيادة قدرها 
نمطية  اتحاوي 10قدره  بانخفاضحاوية، أي  50حاوية نمطية مقابل  40: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 20ونسبته 
 1.132حاوية، أي بارتفاع قدره  14.085حاوية نمطية مقابل  15.217: بلغت فنةالحاويات المستوردة برسم المسا

 بالمئة. 8حاوية نمطية ونسبته 
 ؟ 8201 نيسانوكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في 

حاوية  48.308الماضي، والبالغة  نيسانوتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في  
 مطية كاآلتي:ن

قدره بتراجع حاوية، أي  7.949حاوية نمطية مقابل  6.228: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 22حاوية نمطية ونسبته  1.721

 28.376غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 5نمطية ونسبته  اتحاوي 1.605قدره بانخفاض حاوية، أي  29.981ابل حاوية نمطية مق

 قدرهبتراجع حاوية، أي  15.546حاوية نمطية مقابل  13.704: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  1.842

 8201نيسان مجموع حركة المسافنة في تراجع 
حاوية  29.631، مقابل 2018نيسان حاوية نمطية في  28.921الحاويات برسم المسافنة وبلغ مجموع  

 بالمئة. 2نمطية ونسبته  اتحاوي 710 قدرهبانخفاض المنصرم، أي أذار نمطية في 
 8201 نيسانحركة السيارات في تراجع 

سيارة مقابل  7.138 بلغفالماضي،  نيسانعدد السيارات التي تعامل معها مرفأ بيروت في  كما تراجع  
 بالمئة. 2سيارة ونسبته  136 قدرهبانخفاض ، أي 2018 أذارسيارة في  7.274

 ، كاآلتي:2018 نيسان  سيارة في 7.138وتوزع هذا المجموع البالغ  
 بالمئة. 7سيارة ونسبته  492قدره بتراجع سيارة، أي  6.858سيارة مقابل  6.366:  بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة. 86سيارة ونسبته  356قدره بارتفاع سيارة، أي  416سيارة مقابل  772 : بلغت المعاد تصديرها بحراالسيارا
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 8201نيسان مجموع الواردات في ارتفاع 
ع مجمو تراجع الوزن االجمالي للبضائع في نيسان الماضي لم ينسحب على االحصاءات أن  وأظهرت 

 70 اقدرهبزيادة المنصرم، أي أذار مليون دوالر في  20.018مليون دوالر مقابل  20.088الواردات التي بلغت 
 الماضي، كاآلتي:ن نيسامليون دوالر في  20.088وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 1دوالر ونسبته   ألف

قدره بارتفاع ، أي في أذار المنصرم مليون دوالر 19.552مليون دوالر مقابل  19.734: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 1دوالر ونسبته ألف  182

ألف دوالر ونسبته  112قدره بانخفاض ألف دوالر، أي  466ف دوالر مقابل أل 354: بلغت واردات رئاسة الميناء
     ئة.بالم 24

********** 
عيتاني سلم فورست ريزورت عقد سلة الحوافز: مشروعها بصمة معمارية ونقلة نوعية للسياحة في لبنان 

 والمنطقة
يتاني شركة نبيل ع المهندس ايدال""سلم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 

 المدير العام وليم زرد أبو جودة عقد سلة الحوافز -ارتها ممثلة برئيس مجلس اد "ش.م.ل. "فورست ريزورت
Package Deal Contract    . ويضم هذا المشروع االستثماري الضخم الذي ينتمي إلى القطاع السياحي، عددا

من المطاعم وناديا رياضيا وصحيا ومسبحا، باإلضافة إلى حلبة لممارسة رياضة الركض وركوب الدراجات الهوائية 
 .فرصة عمل جديدة 219مليون دوالر. وسوف يوفر عند انجازه  18االشجار. وتبلغ قيمته االستثمارية نحو بين 

واكد المهندس عيتاني أن "القطاع السياحي هو من القطاعات الواعدة التي تزخر بالعديد من الفرص 
ذا المشروع، ة والمؤتمرات. وهالجديدة غير المستثمرة بالشكل الكافي وخصوصا في السياحة االستشفائية والبيئي

بموقعه يعتبر بصمة معمارية ونقلة نوعية على مستوى السياحة في المنطقة ولبنان. كما انه نموذج عن المجاالت 
والفرص الجديدة التي يوفرها القطاع السياحي، مدعوم بعدد من الميزات التفاضلية التي تسهم في نجاح المشاريع 

 ."يتعلق منها بتوافر اليد العاملة المتخصصة والخصائص الجغرافية والمناخية المميزة فيه وازدهارها وال سيما ما
وقال: "إن هذا المشروع الجديد انضم إلى سلسلة المشاريع التي تقوم المؤسسة بدعمها ومساندتها في القطاعات 

 ."االنتاجية كافة
الضريبة على الدخل والضريبة على  وذكرت "ايدال ان "المشروع يستفيد بموجب هذا العقد من إعفاء من

، إجازات عمل من كل الفئات %50سنوات، خفض رسوم رخصة البناء بنسبة  10توزيع أنصبة األرباح لفترة 
 ."على رسوم إجازات العمل واإلقامة %50وخفض بنسبة 

**********  
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 2018مليون راكب في مطار رفيق الحريري خالل االشهر االربعة االولى من العام  2.4
ارتفع عدد الركاب في مطار رفيق الحريري في االشهر االربعة االولى من العام الحالي، عما كان عليه  

راكبا، أي بارتفاع قدره  2.241.091راكبا مقابل  2.459.688في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد بلغ 
 بالمئة. 10راكبا ونسبته  218.597

 راكبا في االشهر االربعة االولى من العام الحالي كاآلتي: 2.459.688وتوزع هذا المجموع البالغ  
 11.54راكبا ونسبته  125.717راكبا، أي بارتفاع قدره  1.089.395راكبا مقابل  1.215.112: بلغ عدد الوافدين

 بالمئة.
 8.06راكبا ونسبته  92.730راكبا، أي بنمو قدره  1.150.495راكبا مقابل  1.243.225: بلغ عدد المغادرين

 بالمئة.
 بالمئة. 12.48راكبا ونسبتها  150راكبا، أي بزيادة قدرها  1.201راكبا مقابل  1.351: بلغ عدد ركاب الترانزيت

 الرحالت الجوية
رتفع عدد الرحالت الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية واالجنبية المستخدمة لمطار رفيق كما ا 

بالمئة،  2.87رحلة بارتفاع  19776الحريري خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي، فقد بلغ مجموعها 
بالمئة  2.99من لبنان بارتفاع  رحلة إقالع 9.857بالمئة، و  2.99رحلة وصول الى لبنان بزيادة  9.860منها 

 بالمئة. 26.25بنسبة و رحلة  59الى أيضا، بينما تراجع عدد رحالت الترانزيت 
 حركة البضائع

بالمئة، فبلغ وزن البضائع  14.18طنا أي بنسبة  29.996وارتفع حجم البضائع المنقولة جوا الى  
 27.14طنا بارتفاع  10.624ك المصدرة من لبنان بالمئة، وتل 8.13طنا بزيادة  19.372المستوردة الى لبنان 

 16طنا من البريد الوارد بارتفاع  199بالمئة، منها  14طنا بزيادة  246.4بالمئة. كما بلغ وزن البريد المنقول جوا 
 بالمئة. 6طنا من البريد الصادر بارتفاع  47.4بالمئة، و 

********** 
 ار رفيق الحريريكلغ من الكوكايين في مط 2.7الجمارك تضبط 

أنه في إطار مكافحة التهريب وحماية االمنين الصحي واالجتماعي، ضبطت  اللبنانية أعلنت وزارة المالية 
الجمارك اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي بعد عملية ترّصد من قبل دائرة المسافرين في الجمارك، كمية 

بشكل سري ومحكم ضمن اسطوانة حديدية في قاع حقيبة سفر تابعة كلغ من المواد المخدرة "كوكايين" موضبة  2.7
للسوري م.ع. قادم من البرازيل عبر مطار الدوحة. وتولى المسافر ر.ع. اللبناني حمل الحقيبة من الدوحة الى 

 مطار بيروت، وقد أوقف االخير وتم تسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة.
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حباط محاولة إرسال "كبتاغون" الى السعودية عبر المطار  وا 
كما أعلنت وزارة المالية أن المديرية العامة للجمارك ونتيجة الترّصد وتحليل المعلومات ومراقبة حركة أحد  

الى المملكة العربية السعودية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، أحبطت محاولة تهريب كمية تقدر  الطرود المرسلة
غرام من بودرة "الكبتاغون" كانت مخبأة ضمن محتويات الطرد المشبوه وهي عبارة  300حبة و  9000بحوالي 

ص الى إلشارة القضاء المخت عن آنية للزينة مصنوعة من خشب. واضافت الوزارة أنه تم تسليم المضبوطات بناء
 مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى االمن الداخلي للتوسع بالتحقيقات.

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

Compared with March 2018 
+/-  % +/-  

(USD million) 

March 2018 

(USD million) 

April 2018 

(USD million) 

Subject 

-6 % -105 1669 1564 Total import 

-10 % -27 283 256 Total export 

-6 % -78 1386 1308 Total deficit 

 
Lebanon Trade deficit down to USD 1308 million in April 2018 

 ر مليون دوال 562مليون دوالر والتصدير الى  5641انخفاض فاتورة االستيراد الى 
 2018أبريل( )في نيسان مليون دوالر  1308وعجز الميزان التجاري الى 

يسان نأفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل شهر  
ر. وقد رة التصديفاتو تراجعت قيمة ( المنصرم. كما مارس)أذار مما كانت عليه في شهر أدنى ، جاءت الماضي( أبريل)

 على عجز الميزان التجاري.أيضا بفاتورة االستيراد االنخفاض انسحب 
 2018نيسان فاتورة االستيراد في تراجع 

مليون دوالر  1669الماضي، مقابل نيسان مليون دوالر في  1564فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  
 بالمئة. 6 بتهدوالر ونس مليون 105 بتراجع قدرهالمنصرم، أي أذار في 

 فاتورة التصديروانخفاض 
بانخفاض مليون دوالر، أي  283مليون دوالر مقابل  256قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى انخفضت كما  

 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  27قدره 

 عجز الميزان التجاريوتراجع 
مليون  1308الذي بلغ عجز الميزان التجاري على اضي المنيسان فاتورة االستيراد في وانسحب تراجع قيمة   

 بالمئة. 6 مليون  دوالر ونسبته 78 بتراجع قدرهالمنصرم، أي أذار مليون دوالر في  1386دوالر مقابل 
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 2018نيسان االولى بالتصدير الى لبنان في الصين ما تزال 
ديرها سلعا الماضي، بتصنيسان االولى بالتصدير الى لبنان في من جهة أخرى، ظلت الصين متربعة على المرتبة  -

 11مليون دوالر ونسبته  16قدره بارتفاع المنصرم، أي أذار مليون دوالر في  144مليون دوالر مقابل  160بـ
 ة.بالمئ

 بارتفاع قدرهمليون دوالر، أي  133مليون دوالر مقابل  143الثانية بـالثالثة الى المرتبة بينما انتقلت ايطاليا من  -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  10

بانخفاض مليون دوالر، أي  140مليون دوالر مقابل  116الثالثة بـالثانية الى المرتبة في حين تراجعت اليونان من  -
  بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته   24قدره 

 2018في نيسان االولى باالستيراد من لبنان واالمارات العربية المتحدة تحتفظ ب
توردت الماضي باالستيراد من لبنان. فقد اسنيسان في االمارات العربية المتحدة من احتالل المرتبة االولى وتمكنت  -

مليون دوالر ونسبته  5 بانخفاض قدرهالمنصرم، أي أذار ن دوالر في مليو  40مليون دوالر مقابل  35سلعا لبنانية بـ
 بالمئة. 13

بزيادة مليون دوالر، أي  19مليون دوالر مقابل  20المرتبة الثانية بـاستيرادها بـكما احتفظت أفريقيا الجنوبية أيضا ب -
 بالمئة. 5 امليون دوالر ونسبته اقدره

بانخفاض مليون دوالر، أي  19مليون دوالر مقابل  18باستيرادها بـثالثة وراوحت السعودية مكانها في المرتبة ال -
 بالمئة.  5دوالر ونسبتها  مليون  قدره

 2018خالل نيسان حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان بالمئة  58
ليون دوالر، م 908من العام الحالي نيسان وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل 

مليون دوالر. بينما كانت  1564بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  58أي ما نسبته 
 51مليون دوالر أي ما نسبته  849الحالي من العام أذار حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل 

 59قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  1669ة التصدير الى لبنان والبالغة بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتور 
 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته 

 2018ام من العنيسان حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل بالمئة  65
مليون  167لي من العام الحانيسان بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل  

مليون دوالر. في حين  256بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  65دوالر، أي ما نسبته 
مليون دوالر أي ما نسبته  151الحالي من العام أذار كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل 

 11مليون دوالر ونسبته  16قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  283من لبنان والبالغة بالمئة من فاتورة االستيراد  53
 بالمئة.
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 2018م نيسان من العابالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل  71
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

من العام نيسان مليون دوالر خالل  1118التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة  1564لفاتورة االستيراد البالغة بالمئة من القيمة االجمالية  71الحالي، أي ما نسبته 

بالمئة  71، أي ما نسبته الحاليمن العام أذار مليون دوالر خالل  1177االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
 5دوالر ونسبته مليون  59قدره بتراجع مليون دوالر، أي  1669من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة أيضا 
 بالمئة.

بالمئة من القيمة االجمالية  21مليون دوالر أي ما نسبته  324واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد، أي  22مليون دوالر أي ما نسبته  363لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 11ن دوالر ونسبته مليو  39قدره بانخفاض 

مليون دوالر أي  107بالمئة، مقابل  6مليون دوالر أي ما نسبته  96وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        10مليون دوالر ونسبته  11قدره بانخفاض بالمئة، أي  6ما نسبته 

 من العام الحالين نيسابالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل  51
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان، 

بالمئة من القيمة  51من العام الحالي، أي ما نسبته نيسان مليون دوالر في  130حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من لبنان عبر مرفأ  256االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير  56، أي ما نسبته الحاليمن العام أذار مليون دوالر في  159بيروت 
 بالمئة. 18مليون دوالر ونسبته  29قدره بتراجع مليون دوالر، أي  283من لبنان والبالغة 

 32مليون دوالر أي ما نسبته  83ر رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت وحافظ مطا -
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  3قدره بتراجع بالمئة، أي  30مليون دوالر أي ما نسبته  86بالمئة، مقابل 

بالمئة،  12مليون دوالر أي ما نسبته  30المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بلغت بمرفأ طرابلس واحتفظ  -
 بالمئة. 67مليون دوالر ونسبته  12قدره بارتفاع بالمئة أي  6مليون دوالر أي ما نسبته  18مقابل 
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in April 2018 compared with March 2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

March  2018 (USD) 

(million)  

April  2018 (USD) 

(million)  

Country 

 

+11% +16 144 160 1- China  

+8 % +10 133 143 2- Italy 

-17 % -24 140 116 3- Greece 

+14 % +13 96 109 4- Germany 

-19  % -21 110 89 5- USA 

+192 % +46 24 70 6- Russian Federation 

+12 % +7 59 66 7- France 

+6 % +3 54 57   8- Turkey 

+38 % +15 39 54 9- Egypt 

-12 % -6 50 44 10- UAE 

+7 % +59 849 908 Total (USD) (million) 

 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in April 2018 compared with March 2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

March  2018 (USD) 

(million) 

April  2018 (USD) 

(million)  

Country 

-13 % -5 40 35 1- UAE 

+5 % +1 19 20 2- South Africa 

-5 % -1 19 18 3- Saudi Arabia 

+55 % +6 11 17 4- Switzerland 

+45 % +5 11 16 5- Syria 

+50 % +5 10 15 6- Turkey 

+25 % +3 12 15 7- Iraq 

- - 13 13 8- Qatar 

+43 +3 7 10 9- Kuwait 

-11 % -1 9 8 10- Jordan 

+11  % +16 151 167 Total (USD) (million) 

 

********** 
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 2017أرباح جيدة لشركة "الجسر العربي للمالحة"  في العام 
أعربت الجمعية العمومية لشركة "الجسر العربي للمالحة" برئاسة وزير النقل المصري هشام عرفات، عن  

. وقد شرحت الجمعية في 2017مليون دوالر في العام  3.383بلغت ارتياحها للنتائج الجيدة التي حققتها والتي 
اجتماعها بحضور وزير النقل العراقي الكابتن كاظم الحمامي ووزير النقل االردني المهندس وليد المصري، الجهود 

وروبية الالتي قامت بها الشركة لتحقيق هذه النتائج مثل تأجير الباخرة "عمان" وتأجير قارب وباخرة الى السوق ا
ونجاحها في تنفيذ موسم الحج للعام الماضي، واالئتالف الذي يضمها مع شركة "السندباد" باالضافة الى تفعيل 
النشاط الدعائي واالعالمي واستغالل السيولة المالية المتوفرة. وأكدت الجمعية العمومية أن الشركة تجسد التعاون 

وشددت على أهمية الحفاظ عليه وتنميته بما فيه مصالح البلدان المشارك التنموي بين مصر والعراق واالردن، 
 الثالثة.

********** 
 لرفضها تسليمها الطائرات التي اشترتها ”Boeing“ايران تقاضي 

 ”Boeing“قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني االيرانية رضا جعفر زاده، أن طهران ستقاضي شركة  
لعمالقة، بعد قرارها عدم تسليم ايران أي طائرة من الطائرات التي التزمت تزويدها بها. مصنعة للطائرات االميركية ا

الروسية "أن هناك عقدا قانونيا بيننا وبين هذه الشركة، فنحن سنلجأ الى القانون،  ”Sputnik“وقال زاده لوكالة 
مد عليه في تحركنا القضائي". سنعت ”Boeing“وهناك شرط جزائي ضمن العقد الموقع بين الشركات االيرانية و 

أنها لن تسلم ايران أي طائرة تماشيا  ”Boeing“متوقعا باعتبار أنها شركة أميركية. وأعلنت  ”Boeing“واعتبر قرار 
لبيع ايران الطائرات  ”Airbus“و  ”Boeing“مع الحظر االميركي وذلك بعد أسابيع من إلغاء واشنطن تراخيص لـ 

في كانون  ”Boeing“من االتفاق النووي. وكانت الخطوط الجوية االيرانية قد وقعت عقدا مع تنفيذا لقرار االنسحاب 
مليار دوالر، في حين كان من  16.6طائرة بتكلفة اجمالية قدرها  80، لبيعها 2016االول )ديسمبر( من العام 

ة "أسمان" االيرانية قد . كما كانت شرك2024و  2022االولى بين عامي  30المفترض أن تتسلم الطائرات الـ 
 مليارات دوالر. 3بقيمة  ”Boeing Max 737“طائرة من طراز  30لشراء  ”Boeing“وقعت عقدا مع 

********** 
 2018ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ العقبة في االشهر الخمسة االولى من العام 

، ر الخمسة االولى من العام الحالياستمرت حركة الحاويات في مرفأ العقبة االردني بارتفاعها في االشه 
حاوية للفترة عينها من العام  323.033حاوية نمطية مقابل  340.760فقد تداولت محطة الحاويات في المرفأ 

في حين تراجع الوزن االجمالي للبضائع  بالمئة. 5.46حاوية نمطية ونسبته  17.727الماضي، أي بارتفاع قدره 
 6.31ألف طن ونسبته  434مليون طن، أي بانخفاض قدره  6.883يون طن مقابل مل 6.449في مرفأ العقبة الى 

 بالمئة.
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 ولى من العام الحالي كاآلتي:مليون طن في االشهر الخمسة اال 6.449وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  
ألف طن ونسبته  288مليون طن، أي بتراجع قدره  4.560مليون طن مقابل  4.272بلغ وزنها  البضائع الواردة:

 بالمئة. 6.32
ألف طن  146مليون طن، أي بانخفاض قدره  2.323مليون طن مقابل  2.177: بلغ وزنها البضائع الصادرة بحرا

 بالمئة. 6.28ونسبته 
سيارة  3.990سيارة، أي بتراجع قدره  44.117سيارة مقابل  40.127كما انخفض مجموع السيارات الى  

راكبا، أي بانخفاض قدره  151.586راكبا مقابل  140.879بالمئة. وتراجع عدد الركاب بحرا الى  9.04ونسبته 
 بالمئة. 7.06راكبا ونسبته  10.707

********** 
 ين روسيا وسورياتفعيل حركة النقل البحري ب

عن رجال أعمال روس زاروا العاصمة السورية أخيرا أن اتفاقيات  ”Sputnik“الروسية  نقلت وكالة االنباء
عدة وقعت مع الجانب السوري إلنجاز عدد كبير من المشاريع ال سيما على صعيد تفعيل النقل البحري بين البلدين. 

لشركات الروسية بالتعاون الحكومي السوري مع الوفد الروسي، فقد نوه رامان بتو فيين رئيس احدى مجموعات ا
الفتا الى أنه لن تكون هناك مشاكل في نقل البضائع وال في تحويل االموال بين روسيا وسوريا، حيث ستقوم 
المجموعة الروسية بافتتاح فرع لمصرفها في سوريا لحل مشكلة التحويالت المالية، باالضافة الى افتتاح شركة 

ة في المنطقة الحرة لتسهيل نقل البضائع وتفعيله بإنشاء خط بحري مباشر ما بين ميناء الالذقية وميناء خاص
 نوفوروسيسك الروسي، من خالل السفن الخاصة التابعة للمجموعة... 

مجلس رجال االعمال السوري سامر عثمان، أنه في مجال النقل البحري أيضا تم رئيس كما كشف نائب 
(، B.O.Tزير النقل السوري عن توسيع مرفأ طرطوس وبناء مرفأ جديد في مدينة الالذقية بنظام )الحديث مع و 

الروسي وطرطوس يخططان  ”Sevastopol“وتحسين واقع الشركة السورية للطيران، باالضافة الى أن المرفأين 
 إلنشاء خط بحري منتظم ودائم بينهما.

********** 
 دمشق بمطارات االمارات العربية المتحدة شركة أجنحة الشام للطيران تربط

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران السورية بدء تشغيل رحالتها المباشرة الى دولة االمارات العربية المتحدة  
الشارقة وابو ظبي. وأعرب مدير تطوير االعمال  –اعتبارا من شهر تموز )يوليو( القادم، وذلك الى محطات دبي 

ساطع ارتياح ادارة الشركة لموافقة الجانب االماراتي على التشغيل المباشر بعد أن كان مسافروها في الشركة أسامه 
 غيل للطيران أن أعلنت عن بدء تش بيروت والكويت. وسبق ألجنحة الشاميضطرون للسفر الى االمارات عن طريق 
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إضافة الى خطوطها االعتيادية الى بغداد والنجف والبصرة  الى موسكو مطلع تموز القادم أيضارحالتها المباشرة 
 والخرطوم ومسقط والكويت وطهران ويريفان.

********** 
 2018الول من العام مليون حاوية نمطية في الربع ا 2.5المرافئ التركية تتعامل مع 

 World Operators“قال ابراهيم بروجيني رئيس جمعية مشغلي المرافئ العالمية في تركيا   

Association” أن المرافئ التركية حققت زيادة جيدة بحركة الحاويات التي تداولتها في الربع االول من العام ،
. واضاف 2017بالمئة عن الفترة ذاتها من العام  18 مليون حاوية نمطية بارتفاع 2.5الحالي. فقد بلغ مجموعها 

"أن المستثمرين ضخوا ماليين من الدوالرات لتطوير وتوسيع وتجهيز المرافئ التركية خالل السنوات القليلة الماضية، 
ما مكن تلك المرافئ من التعامل مع بواخر الحاويات العمالقة وتسجيل هذه النتائج الجيدة. ويذكر أن المرافئ 

 .2017مليون حاوية نمطية في العام  10.2التركية تعاملت مع 
أن الشركات العشر التركية االولى  ”Seanews“من جهة ثانية، ذكرت المجلة التركية للنقل البحري   

 المالكة للبواخر هي على الشكل التالي:
 

Top 10 Turkish Owners by value $M 
Value $M Owner  Rank  
$M 640 Ciner Ship Management 1 
$M 532 PAL – Mali Shipping 2 
$M 408 Marinsa Shipping 3 
$M 382 Arkas Denizcilik 4 
$M 284 Ditas Shipping 5 
$M 254 Gungen Denizcilik 6 
$M 229 Yasa Shipping 7 
$M 224 Kiran Holding AS 8 
$ 212 Besiktas Likid Tasimacilik 9 
$ 173 Densam Gemi Shipping 10 
$billion 3,338 Total   

********** 
 مرفأ شنغهاي ما يزال االول على صعيد حركة الحاويات في العالم

، 2017الصيني نتائج جيدة بحركة الحاويات التي تداولها في العام  (Shanghaiسجل مرفأ شنغهاي ) 
 لمتخصصة باالستشارات في النقل البحري . فقد أفادت المؤسسة ا2016مقارنة مع تلك المسجلة في العام 
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“Shipping Consultancy  Service (SCS)"  لمرفأ ظل متربعا على المرتبة االولى في العالم في ”أن هذا
مليون حاوية نمطية بارتفاع بلغت  40بتداوله رقما قياسيا جديدا بحركة الحاويات حيث تجاوز الـ ،2017العام 
مليون حاوية نمطية بارتفاع  33.7. بينما احتفظ مطار سنغابور بالمرتبة الثانية بـ2016بالمئة عن العام  8.3نسبته 
 مليون حاوية نمطية. 25صيني أيضا بـ ال ”Shenzhen“بالمئة. وجاء في المرتبة الثالثة مرفأ  8.9نسبته 

 Hong“و  ”Shanghai”  ،“Shenzhen” ،“Ningbo“مرافئ صينية وهي:  4أن  ”SCS“واشارت  
Kong”  مضيفة أن النمو الذي شهده االقتصاد 2017االولى في العالم خالل العام  احدى المراتب الخمساحتلت .

البحري وترجم ارتفاعا بحركة أهم المرافئ العالمية التي تعاملت  العالمي في العام الماضي انسحب على قطاع النقل
 . 2016بالمئة عن العام  5بنمو تجاوز الـ 2017مليون حاوية نمطية في العام  600مع أكثر من 

********** 
 2018في حزيران  التركية ”Arkas“ألف حاوية نمطية سعة اسطول  73

أن تسجل تقدما بانتقالها من إحدى المرابت الخلفية الى  ”Arkas“استطاعت مجموعة المالحة التركية  
ألف حاوية نمطية. كما أنها  73باخرة تبلغ سعتها االجمالية  42المرتبة الواحدة والعشرين في العالم بأسطول يضم 

 ألف حاوية نمطية. 120الـتجاوز عددها تملك اسطوال من الحاويات الفارغة 
حرية منتظمة بين مرافئ في أوروبا والمتوسط والبحر االسود وهي تؤمن خطوط ب ”Arkas“ويذكر أن  

 ممثلة في لبنان بنقليات الجزائري.
********** 

Hyundai Merchant signs LOIs with 3 firms to build 20 container ships 
Hyundai Merchant Marine Co., South Korea’s leading shipping company, has signed letters of 

intent (LOIs) with the country’s three major shipbuilders to build 20 container carriers by mid-

2021. 

At its headquarters in Seoul, Hyundai Merchant signed an LOI with Hyundai Heavy Industries 

Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. and Samsung Heavy Industries Co. to 

place three separate orders to build 12 23,000 twenty-foot equivalent unit (TEU) and eight 

14,000 TEU container carriers, the company said in a statement. 

Under three separate LOIs, Hyundai Heavy is expected to build eight 14,000 TEU container 

ships by the second quarter of 2021, with Daewoo Shipbuilding and Samsung Heavy scheduled 

to build seven 23,000 TEU container ships and five 23,000 TEU container ships, respectively, 

by the second quarter of 2020, it said. 

Hyundai Merchant plans to sign a contract with the three shipbuilders after discussing further 

details on the building process, the statement said. 

The three Korean shipbuilders are the world’s three biggest shipyards by orders. The 

companies have streamlined their businesses by selling non-core assets and reducing workforce 

as the 2008 financial crisis resulted in oversupply and declining orders. 

Hellenic shipping news 

********** 
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 بين بيروت ومرافئ االدرياتيكي ”CMA CGM“خدمات جديدة لـ 
 Adrimed“الفرنسية أنها أطلقت خدمات بحرية اضافية جديدة  ”CMA CGM“أعلنت مجموعة  

Express” تربط مرفأ بيروت بمرافئ عدة على البحر االدرياتيكي. ويربط هذا الخط الجديد لبنان بإيطاليا وأوروبا 
الوسطى بواسطة ثالث بواخر التي تؤمن الخدمات البحرية المنتظمة من مرفأ بيروت مرورا بمرافئ مرسين و 

“Piraeus”  و“Ancona”  و“Venisia”  و“Coper” .ورافينا وليماسول واالسكندرية 
 بواخر تبلغ سعتها 506تحتل المركز الثالث في العالم بأسطول يضم  ”CMA CGM“ويذكر أن مجموعة  

 مليون حاوية نمطية. 2.607االجمالية 
********** 

 ردا على الرسوم الجمركية االميركية...
 الصين ستفرض رسوما جمركية على البضائع االميركية

مليار  50الصينية أن الصين ستفرض رسوما جمركية على بضائع أميركية بقيمة  ”Xinhua“أفادت وكالة  
ول تلك الرسوم سيعلن في موعد الحق. وأكد وزير التجارة الصيني "أننا دوالر، مشيرة الى أن موعد سريان مفع

سنوقف العمل بكل االتفاقيات التجارية مع واشنطن حتى تتراجع عن رسومها المفروضة علينا". وكان البيت االبيض 
رسوما  ضقد أعلن عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين، مشيرا الى "أن الرئيس االميركي دونالد ترامب فر 

مليار دوالر. ولفت ترامب الى أنه سيمضي قدما  50بالمئة على سلع صينية مستوردة بقيمة  25جمركية بنسبة 
 في فرض المزيد من الرسوم الجمركية إذا انخرطت الصين في اجراءات انتقامية تجاه السلع االميركية".

********** 
The 5th 20,000 TEU Containership of COSCO SHIPPING Named and Delivered 

On May 29, the naming ceremony for COSCO SHIPPING’s fifth 20,000 TEU containership 

COSCO SHIPPING VIRGO was held at the shipyard of Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., 

Ltd. (SWS). Leaders and guests participating in the ceremony included: Chairman and Party 

Secretary of China State Shipbuilding Co., Ltd. (CSSC) Mr. Lei Fanpei, Chairman and Party 

Secretary of COSCO SHIPPING Capt. Xu Lirong, Managing Director of Hutchison Ports Mr. Eric 

Ip, Executive Vice President of COSCO SHIPPING Mr. Huang Xiaowen, Vice President of CSSC 

Mr. Nan Daqing, Managing Director of COSCO SHIPPING Lines Mr. Wang Haimin, and Party 

Secretary of COSCO SHIPPING Lines Mr. Qian Weizhong. Wife of the managing director of 

Hutchison Ports Ms. Kanako Ip named the vessel, which began to serve as a strong and new 

member of the COSCO SHIPPING containership fleet. As a sister ship of COSCO SHIPPING 

TAURUS built by SWS, COSCO SHIPPING VIRGO is also the 5th 20,000 TEU containership 

that joins the constellation serial vessels of COSCO SHIPPING Lines. Together with other sister 

ships, it will serve on the Far East-Northwest Europe loop (AEU3) in a joint effort to boost the 

growing fleet capacity on the European routes, facilitate the building of a global service network 

of COSCO SHIPPING Lines, and provide faster and better end-to-end total shipping services to 

global customers…. 

World Maritime News   ********** 
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 استمرار ارتفاع القرصنة البحرية في الربع االول من العام الحالي
التابع لغرفة التجارة الدولية  ”International Maritime Bureau (IMB)“حذر المكتب البحري الدولي   

“International Chamber of Commerce (ICC)”  القرصنة البحرية والسطو لندن، من استمرار ارتفاع
المسلح ضد السفن، بعد أن كانت تراجعت الى أدنى مستوى لها في العام الماضي. فقد أفاد التقرير الذي أصدره 
المكتب ارتفاع عمليات وهجمات القراصنة والسطو المسلح ضد السفن في الربع االول من العام الحالي، عما كانت 

عملية، أي  43العالم مقابل عملية في مختلف أنحاء  66ماضي، فقد بلغ عددها عليه في الفترة نفسها من العام ال
 .2016عملية في الربع االول من العام  37بالمئة، في حين كان عددها  54عملية ونسبتها  23بزيادة كبيرة قدرها 

حار ب 14( واختطاف hostageبحار رهائن ) 100وأشار التقرير الى أن القراصنة تمكنوا من أخذ   
(kidnapped كما استطاعوا الصعود الى متن .)سفينة وناقلة ) 39boarded طالق النار على سفينة  11( وا 

 (.hijackedسفن ) 4( واستولوا على fired uponوناقلة )
وكانت حصة خليج غينيا كبيرة من هجمات القراصنة والسطو المسلح ضد السفن في الربع االول من العام   

عملية،  66بالمئة من مجموع عمليات القرصنة البحرية البالغة  44عملية، أي حوالي  29غ عددها الحالي، فقد بل
كما أن االستيالء على السفن االربع المذكورة آنفا، جرى في خليج غينيا الذي لم يشهد أي عملية قرصنة بحرية أو 

  . 2017سطو مسلح في العام 
في منتصف شهر  ”Colonou“الء عليهما في مرسى ميناء وأوضح التقرير أن ناقلتي نفط تم االستي  

. وقد دفع هذا التطور السلبي الذي سجل على صعيد 2018كانون الثاني )يناير( ومطلع شهر شباط )فبراير( 
نشاط القراصنة، المكتب البحري الدولي الى إصدار تحذير الى السفن المبحرة في خليج غينيا ألخذ كافة تدابير 

 ر، بعد أن استولى القراصنة أيضا على قاربي صيد قبالة سواحل نيجيريا وغانا.الحيطة والحذ
وأشار التقرير الى أن استيالء القراصنة على ناقلتي النفط يدعو الى القلق. وكان الهدف من خطفهما هو   

الى االبالغ  نيينلالستيالء على شحنات النفط المشحونة على متنهما وأخذ بحارتهما رهائن، لذلك "ندعو كافة المع
فشال مخططاتهم". وتابع التقرير أن  الفوري عن أي تحركات مشبوهة ألنه قد يساهم في صد هجمات القراصنة وا 

 11سفن من أصل  8عملية قرصنة بحرية وسطو مسلح من بينها إطالق النار على  22سواحل نيجيريا شهدت 
 ألف طن. 300نفط عمالقة تبلغ حمولتها سفينة تعرضت إلطالق النار في العالم، من ضمنها ناقلة 

وأوضح التقرير أن هجمات القراصنة شملت كافة أنواع السفن في خليج غينيا، حيث استطاعوا أخذ رهائن   
 وخطف بحارة يعملون على قوارب صيد وسفن مبردة وناقالت مشتقات بترولية...
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وأشار التقرير الى أن تدابير الحيطة والحذر التي اتخذتها عدة سفن، مّكنتها في بعض الحاالت من تفادي   
نيا، يهجمات القراصنة. كما أن المكتب البحري الدولي استطاع بالتعاون مع السلطات الوطنية واالقليمية في خليج غ

 من إرسال قوات بحرية ساهمت في إفشال هجمات عدة للقراصنة وأجبرتهم على الفرار.
أما السواحل الصومالية فما تزال تشهد نشاطا للقراصنة، حيث سجل إطالق نار على ناقلة نفط من قبل   

 160مولتها تبلغ حقراصنة كانوا يمتطون قوارب سريعة. وشهد خليج عدن أيضا إطالق نار على ناقلة نفط كبيرة 
(. وتابع التقرير Maritime Security Transit Corridorألف طن أثناء عبورها للممر العبور البحري اآلمن )

أن هذه الهجمات والعمليات تؤكد أن القراصنة الصوماليين ما يزالون يحتفظون بالقوة والقدرة والنية على مهاجمة 
 دي االوسع.السفن التجارية المبحرة في المحيط الهن

هجمات للقراصنة على سفن كانت راسية خارج  9واشار التقرير أخيرا الى أن السواحل االندونيسية شهدت   
 االندونيسي، تنتظر دورها للرسو في المرفأ لشحن حمولتها من الفحم الحجري. ”Samarinda“مرفأ 

********** 
MSC GROUP CELEBRATES SEAVIEW CRUISE SHIP CHRISTENING IN 

GENOA 
To welcome the latest addition to the ever-growing MSC Cruises fleet, the new flagship MSC 

Seaview, colleagues from across MSC Group took part in three days of events in Genoa, 

culminating in a ceremony on 9 June. The ceremony, attended by MSC Group founder and 

Executive Chairman Gianluigi Aponte and MSC Group President & Chief Executive Diego 

Aponte, featured a variety of celebrities and stars, including the traditional ribbon cutting by 

Godmother Sophia Loren to launch the bottle of champagne to name MSC Seaview. 

While the event marked the third ship to come into service just 12 months after the start of an 

industry-unprecedented 10.5 billion-euro investment plan for MSC Cruises, it also underscored 

the strength of the MSC Group, with many executives from the cargo division of MSC and 

their clients in attendance. More than 600 customers from over 200 companies heard about 

MSC’s substantial cargo carrying capacity, services and approach to sustainability and 

discussed first-hand with MSC executives the current trends in the container shipping market. 

www.msc.com 

********** 
 فرض رسوم اضافية على أجور الشحن البحري بسبب زيادة أسعار النفط

ها، أنها عمالءرية منتظمة ببواخر الحاويات أبلغت أغلبية شركات المالحة العالمية التي تؤمن خطوطا بح  
فرضت رسوما اضافية على أجور الشحن لتتمكن من تغطية االرتفاع المتزايد في أسعار النفط والذي يؤثر سلبا 

و  200قدم، و  20دوالر للحاوية من فئة  150دوالر و  100ت تلك الرسوم ما بين وحعلى ايراداتها. فقد ترا
بالمئة منذ بداية العام الحالي،  25النفط ارتفعت بأكثر من  قدم. ويذكر أن أسعار 40دوالر للحاوية من فئة  300

 . 2014دوالر، وهو المستوى االعلى منذ العام  450فقد بلغ سعر الطن المتري من وقود النفط 
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دوالر للطن المتري الواحد، ما سيجبر  550الى  ليصل ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار وقود الشحن  
الرسوم االضافية على أجور الشحن البحري. وفي حال تراجعت أسعار وقود زيادة تلك الشركات البحرية على 

د، فإن تلك الشركات ستلغي استيفاء دوالر للطن المتري الواح 370الشحن الى المستوى الذي كانت عليه والبالغ 
 تلك الرسوم.

********** 
AFLAS Awards 2018: Customers honor Hamburg Süd as “Best Shipping Line” 

between Asia and Europe trade lanes 
This year, Hamburg Süd once again numbers among the winners of the prestigious Asian 

Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards of the shipping and logistics trade 

journal “Asia Cargo News.” For the second time already since 2016, Hamburg Süd was named 

“Best Shipping Line Asia–Europe,” with the decisive factor being the high level of customer 

satisfaction.  

“We have long been known for the high quality of our services in our core markets of Latin 

America and Oceania,” says Michael Britton, General Manager Region Asia-Pacific at 

Hamburg Süd, at the award ceremony in Shanghai. “We are delighted that Hamburg Süd has 

now also been honored in the Asia–Europe trade lanes. We will continue developing our 

network, our capacities and our intermodal services in this trade.” 

At the 2017 AFLAS Awards ceremony last year, Hamburg Süd was named “Best Green 

Shipping Line” for the fifth time for its achievements in the field of sustainability and 

environmental protection. 

Hamburgsud.com 

********** 
 أطول رحلة جوية للخطوط السنغافورية

 ”Changi“ الدولي قالت الخطوط السنغافورية أنها تستعد إلطالق أطول رحلة جوية في العالم بين مطارها  
 ”Daily Mail“ومدينة نيويورك االميركية بدءا من شهر تشرين االول )أوكتوبر( المقبل. وبحسب صحيفة 

دقيقة.  45ساعة و  18كيلومتر في مدة زمنية تبلغ  700ألفا و  16البريطانية، فإن الرحلة الجوية ستقطع قرابة 
 67مها لنقل صميوالتي جرى ت  ”Airbus A350-900 ULR“وستقوم بهذه الرحالت الطويلة طائرات من طراز 

أخرى في الدرجة االقتصادية. كانت الخطوط السنغافورية تسير رحالت طويلة مماثلة  94راكبا في درجة االعمال و 
، لكنها أوقفت هذا الخط بسبب عائداته المحدودة، إال أنها عادت مؤخرا للتركيز على 2013و  2004بين عامي 
لطويلة نظرا الى كونها أفضل من حيث العائدات، مقارنة بالرحالت التي تتوقف في رحالت عبور الرحالت ا

(Transit وتراهن الخطوط السنغافورية على نقل رجال االعمال وكبار الشخصيات بين مطارها .)“Changi”  و
“New York” كما تنوي إطالق خط جوي مستقبلي باتجاه ،“Los Angeles” فورنيا.في والية كالي 

********** 
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Turkish ports grew 18 percent in the first quarter of 2018 on TEU basis 
Turkish ports, which closed the year 2017 by exceeding 10 million TEU in container 

transportation, managed to grow by 18% by handling approximately 2.5 million TEU 

containers in the first quarter of 2018. 

Port capacities, the Turkish port industry that has developed with investments realized in the 

last 5 years, has continued to grow in world maritime trade. Turkish ports, which closed the 

year 2017 by exceeding 10 million TEU (container unit used for container transportation) in 

container transportation, managed to grow by 18% by handling approximately 2.5 million TEU 

containers in the first quarter of 2018. indicating that the expected container transport between 

3 percent and 2.5 percent growth expected in the world Port Operators Association of Turkey 

(TÜRKLİM) Chairman Ibrahim Progeny, in particular, said that major improvements in freight 

transit saved. "In recent years, domestic and foreign investors have made large-scale 

investments in the ports, which has revealed the potential of the Turkish port industry, and 

significant investments are still continuing from potential investors." 

"We only use half of the potential" Referring to the potential business volumes of the ports, 

"The last 5-6 years the harbor of our lack of capacity of he said the biggest obstacle to the 

growth of Turkey's economy. Today has increased the capacity of our ports with the 

investments made. So much so that it has become today works only 48 percent level of total 

capacity. Referring in particular to look at the container port in how much a large compared 

with 8.6 million TEU of containerized vessels handled in 2016 compared to the past years, we 

have closed the year with a record level of 10.2 million TEUs in 2017. We have used 

expressions that can not be caught in many parts of the world. 

When the Turkish port sector in terms of evaluating the first quarter of 2018 compared with 

the world Progeny Ibrahim Turkey, adding that the world was about 6 fold. "When we look at 

the first quarter of the year 2018, we can say that there is a very serious growth rate of 18% 

compared to 2017. In global terms, this expectation is 2.5 to 3. TURKLUM member container 

ports are 2,414 in the first quarter of 2018. We see that 843 TEUs have been handled, and we 

anticipate that double-digit figures will arrive at the end of the year, just like the year we passed 

this amount. " 

Seanews.com.tr  

********** 

 ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ روتردام في الربع االول من العام الحالي
سجل مرفأ روتردام الهولندي ارتفاعا بحركة الحاويات التي تداولها في الربع االول من العام الحالي، مقارنة مع تلك 

العام الماضي. في حين سجل الوزن االجمالي للبضائع التي تعامل معها انخفاضا  المحققة في الفترة ذاتها من
. في 2017بالمئة عن الربع االول ذاته من العام  6.1مليون حاوية بارتفاع  3.5صغيرا. فقد بلغ عدد الحاويات 

 بالمئة. 1.2مليون طن بانخفاض  117.8حين تراجع الوزن االجمالي للبضائع الى 
مرفأ روتردام يحتل المرتبة االولى في أوروبا على صعيد حركة الحاويات، والمرتبة الحادية عشرة  ويذكر أن  

 في العالم.
********** 
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 بين آسيا وأستراليا ”HMM“و  ”APL“ مع ”Evergreen“خط بحري مشترك لـ 
السنغافورية  ”APL“التايوانية أنها ستقدم الخدمات البحرية المشتركة مع  ”Evergreen“أعلنت مجموعة   

الكورية الجنوبية بين مرافئ في آسيا وأستراليا، وأطلق على  ”Hyundai Merchant Marine (HMM)“و 
الذي سيؤمن هذه الخدمات     ”Central & South China – Australia Express (CCAE)“الخط الجديد 

باخرتين منها، في حين  ”Evergreen“حاوية نمطية. ستؤمن  4600بواخر سعة الواحدة  5المنتظمة بواسطة 
البواخر الثالث الباقية. وسيباشر هذا الخط المشترك خدماته اعتبارا من منتصف شهر  ”HMM“و  ”APL“تؤمن 

،   ”Shanghai”  ،“Yanrian” ،“Sydney“مرورا بـ  ”Ningbo“بل، منطلقا من مرفأ آب )أغسطس( المق
“Melbourne”  وصوال الى“Brisbane” . 

 1.113باخرة تبلغ سعتها  198حتل المرتبة السابعة في العالم بأسطول يضم ت ”Evergreen“ويذكر أن   
 مليون حاوية نمطية. 

********** 
“MSC” ى اليابانتفعل خدماتها من وال 

أنها قامت بعدة اجراءات لتفعيل الخدمات البحرية التي تقدمها  ”MSC“أعلنت شركة المالحة السويسرية   
غافورة وماليزيا وفييتنام، ما الذي يربط بين مرافئ سن ”Origami“من والى اليابان. فقد دشنت خطا منتظما جديدا 

رة ين جنوب شرق آسيا واليابان. كما أن تقديم هذه الخدمات المباشمكنها من االستجابة للطلب المتزايد لعمالئها بسي
من تأمين  ”MSC“( واليابان سيسمح لـ transhipmentبين مرفأ سنغابور المعروف بمرفأ للترانزيت البحري )

تموز  3من مرفأ طوكيو في  ”MSC Rosaria“رحالت أسرع ما بين اليابان وأوروبا. وستنطلق الباخرة االولى 
 ليو( المقبل لتأمين خدمات الخط الجديد.)يو 
باخرة تبلغ سعتها االجمالية  524تحتل المرتبة الثانية في العالم بأسطول يضم  ”MSC“والمعلوم أن   

 مليون حاوية نمطية. 3.286
********** 
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