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

2017. 

5/8 

   مجموع الواردات.ارتفاع حركة الحاويات ينعكس ايجابا على  -
  لبضائع.وكميات اعدد البواخر انخفاض  -
وبرسم المسافنة. وانخفاض تلك المصدرة مألى  المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات حركة نمو  -

 ببضائع لبنانية.
 

  .تراجع حركة السيارات -
  مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.زيادة جيدة ب -
 8/9 .االصالح ينعكس سلبا على الثقة بالبلد وأحدا لن يستطيع وقفها الرئيس عون: كالم المتضررين من مسيرة -
- Berry: Le Liban pourrait légaliser le haschisch à usage medical. 9 

- 2018 compared with  MaySummary of Lebanese International trade exchange at 

.the same period of 2017 

10/13 

- 2018. Maymillion at  6641Lebanon trade deficit down to USD   

 6641ى عجز الميزان التجاري اللبناني القيمة فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير وانخفاض تراجع  -
 مليون دوالر.

 

  .بنانل باالستيراد منأصبحت االولى واالمارات العربية  ،الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان -
   .حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان بالمئة 56 -
  .لبنان حصة البلدان العشرة االولى المستوردة منبالمئة  61 -
  بالمئة من االستيراد الى لبنان تم عبر مرفأ بيروت. 71 -
  بالمئة من التصدير من لبنان تم عبر مرفأ بيروت. 50 -
- 5 months of 2018. stTop 10 exporting countries to Lebanon in the 1  

- 5 months of 2018. stTop 10 importing countries from Lebanon in the 1  
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 14 لمسنا أجواء تفاؤلية لدى الرئيس الحريري ووعدا باالسراع في معالجة قضايا الناس.بشارة االسمر:  -

- Tripoli port becomes transshipment hub for East Asia. 14 

في اجتماع عمل مع وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت، ضاهر: باشرنا بإيجاد الحلول للبضائع  -
 والحاويات العالقة في مرفأ بيروت واعتماد التخليص المسبق للبضائع.

14/16 

  مطالب قطاع النقل البحري في لبنان.أهم غرفة المالحة سلمت ضاهر مذكرة تضمنت  -

  أول عملية بيع بالمزاد العلني في مرفأ بيروت بعد مرور سنوات عدة على تعليقها. -

 16 فة الدولية للمالحة في بيروت.جمعية عمومية عادية للغر  -

 17 فنيانوس: ستحصل تغيرات كثيرة بمطار بيروت خاصة بما يتعلق بعملية التفتيش. -

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

.2017same period of  

17/19 

  ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ بيروت خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي. -

نمو حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي، وتلك برسم المسافنة، وانخفاض حركة الحاويات  -
 تصديرها بحرا مألى ببضائع لبنانية.المعاد 

 

  بالمئة حصة حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي. 31.64 -

 20/21 الحالي.سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام  13.836 -

  السيارات اليابانية الجديدة االكثر مبيعا في لبنان. -

- “KIA”  بالبيع في لبنان.الكورية الجنوبية االولى  

 21/22 :البحري اللبنانيقريطم يعرض مع وفد من الغرفة الدولية للمالحة في لبنان أوضاع قطاع النقل  -

لوكاالت ا أو انخفاضا بحجم أعمالارتفاعا  تعمليات الدمج واالستحواذ في قطاع النقل البحري العالمي ترجم -
 .البحرية في لبنان

 

  زخور: التأخير في تشكيل الحكومة بدأ ينعكس سلبا على حركة مرفأ بيروت. -

- Summary of Tripoli port statistics at May 2018 compared with the same period of 

.2017 

23/24 

حركة مرفأ طرابلس االجمالية انسحب على مجموع الواردات المرفئية في االشهر الخمسة االولى من تراجع  -
 العام الحالي.

 

  تراجع عدد البواخر وكميات البضائع وعدد السيارات والشاحنات وارتفاع حركة الحاويات. -

  الواردات المرفئية. انخفاض مجموع -

 24 دبوسي يدعو الى عدم التهاون أمام الهجمات غير المبررة على مرفأ طرابلس. -
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 25 القيسي رئيسا لنقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان. عامر اعادة انتخاب -

 25 شقير: دحض الشائعات عن تلوث بحر لبنان انتصار للبلد وسياحته. -

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

  .2018ارتفاع حركة مرفأ بيروت االجمالية انسحب على مجموع الواردات في أيار )مايو(  -

  تراجع عدد البواخر وارتفاع كميات البضائع وعدد الحاويات. -

  انخفاض حركة السيارات. -

  ارتفاع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

سيارتين تضبط و  اغون في مرفأ بيروت الى السعوديةالجمارك اللبنانية تحبط عمليات تهريب مليوني حبة كبت -
 .في مرفأ بيروتمهربتين 

29 

- Summary of Lebanese International trade exchange in May 2018. 30/33 

- Lebanon trade deficit up to USD 1337 million in May 2018.  

  مليون دوالر. 1337التجاري في أيار من العام الحالي الى ارتفاع عجز الميزان  -

  نمو قيمة فاتورة االستيراد وتراجع قيمة فاتورة التصدير. -

  .همنالصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان، واالمارات العربية المتحدة باالستيراد  -

  .2018بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في أيار  57 -

  .2018بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان في أيار  59 -

  .هاتورة التصدير تمت عبر بالمئة من ف 52تمت عبر مرفأ بيروت، و  بالمئة من فاتورة االستيراد 71 -

- .to Lebanon in May 2018 compared with April 2018Top 10 exporting countries   

- compared with April Top 10 importing countries from Lebanon in May 2018 

.2018 

 

- KL suspends US$22 billion in Chinese infrastructure deals. 33 

 34 مميش: قناة السويس تحقق أعلى ايراد سنوي في تاريخها. -

 34 العقبة االردني والدوحة القطري.خط مالحي جديد بين  -

- builds. Yang Ming enters into charter agreements for 10 new 34 

 35 مناقصة لبناء محطة حاويات ثانية في ميناء خليفة في ابو ظبي. -

 35 دمياط أول ميناء مصري يتعامل الكترونيا مع الجهات الحكومية المختلفة.ميناء  -
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- and capacity rises.Europe loop as rates sink -2M to drop an Asia 35 

 36 ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي. -

 Airbus”. 36“بكين تجدد وعودها بطلبية لشراء طائرات  -

- of Virginia posts 2.4pc increase to fiscal 18 to 2.8 million TEU.Port  36/37 

 37 "أمجاد" الناقلة االولى من ناقالت النفط العشر تسلمتها شركة "البحري" السعودية. -

 37 إعادة تشغيل أربعة مرافئ ليبية لتصدير النفط. -

- Iran threatens to shut Strait of Hormuz if Iranian boycott bites. 37/38 

 38 أفراد من منظمة "االنتربول" في موانئ شمال أفريقيا. -

 38 دوالر لبلدان الشرق االوسط.مليار  20الصين تتعهد بتقديم قروض بـ -

- United States confirms US$200 billion in new tariffs on China. 39 

 39 وزير النقل المصري هشام عرفات: بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية. -

 40 موانئ دبي العالمية تهدد بإجراء قانوني بشأن مرفأ في جيبوتي. -

-  Aqaba’s ACT changes its role as container entrepot to Iraq. 40 

 40 ون في مجال النقل البحري مع مصر.مجلس النواب التونسي يوافق على اتفاقية التعا -

- Global laden boxes hit 14.4 million TEU in May up 1.3pc: CTS tally. 41 

- “Evergreen” .41 تفعل خدماتها بين آسيا وشرق أفريقيا 

- withdraws Iran service due to threat of US sanctions. “CMA CGM” 41 

 42 شركات مالحة عالمية تعلق خدمات بعض خطوطها لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض. -

- approval.Cosco clears last hurdle in OOIL takeover as US gives  42 

 

 

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

compared with the same period of 2017 
Subjects 1st 5 months 

2018 

1st 5 months 

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

759 784 -25 -3 % 

Total Tonnage handled (tons) (million) 3,337 3,600 -263 

thousand 

-7 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

2,950 3,195 -245 

thousand 

-8 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

387 405 -18 -4 % 

Total Containers handled (TEU) 524,368 508,189 +16,179 +3 % 

Total containers imported (TEU) 257,035 251,066 +5,969 +2 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

174,218 172,096 +2,122 +1 % 

Total containers imported empty (TEU)  694 956 -262 -27 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

82,123 78,014 +4,109 +5 % 

Total containers exported  (TEU)  257,147 246,471 +10,676 +4 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

34,786 38,625 -3,839 -10 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

138,567 130,936 +7,631 +6 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

83,794 76,910 +6,884 +9 % 

Total containers transshipment (TEU) 165,917 154,924 +10,993 +7 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

10,186 10,652 -466 -4 % 

Total cars handled (cars) 33,499 50,878 -17,379 -34 % 

Total imported cars (cars) 29,788 43,322 -13,534 -31 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 3,711 7,556 -3,845 -51 % 

Total port revenues (USD) (million)  99,223 95,892 +3,331  +3 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

4,964 2,809 +2,155 +77 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

104,187 98,701 +5,486 +6 % 
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نسحب على ااالشهر الخمسة االولى من العام الحالي خالل مرفأ بيروت الحاويات في ارتفاع حركة 
 مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء

 مليون دوالر 104.1و  سيارة  33.499حاوية نمطية،  524.368مليون طن،  337.3باخرة،  759
في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، حاويات أظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل حركة 

أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انسحبت هذه الزيادة على مجموع الواردات المرفئية 
عها ل من العراق واالردن وتركيا نتيجة وقو ورئاسة الميناء. ويذكر أن استمرار إغالق المعابر البرية بين سوريا وك

تحت سيطرة المسلحين السوريين أدى الى استبدال عمليات االستيراد والتصدير من البر الى البحر عن طريق مرفأ 
 بيروت ومرفأ طرابلس.

 2018و  2017مقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر الخمسة االولى من  
و  2017كة مرفأ بيروت االجمالية خالل االشهر الخمسة االولى من العامين وأظهرت المقارنة بحر 

 االرقام التالية: ،2018
 بالمئة. 3باخرة  ونسبته  25قدره بانخفاض ، أي ةباخر  784باخرة مقابل  759: بلغ مجموع البواخر

 263قدره بانخفاض ماليين طن، أي  600.3ماليين طن مقابل  3.337بلغ وزنها االجمالي  كميات البضائع:
 بالمئة. 7ألف طن ونسبته 

 ماليين طن في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 3.337وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
بتراجع مليون طن، أي  195.3مليون طن مقابل  2.950: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 8طن ونسبته ألف  245قدره 
طن ونسبته ألف  18قدره بانخفاض ألف طن، أي  405ألف طن مقابل  387: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 4
 8201ارتفاع مجموع الحاويات في االشهر الخمسة االولى من العام 

حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  524.368وتعامل مرفأ بيروت مع 
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبتها  16.179حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  508.189
 حاوية نمطية كاآلتي: 524.368وتوزع هذا المجموع البالغ    

حاوية  5.969حاوية، أي بتحسن قدره  251.066ة مقابل حاوية نمطي 257.035: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 2نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع   246.471حاوية نمطية مقابل  257.147: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  10.676قدره 

 
6/42 

ICN – Newsletter nr. 87 – July 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-7- 

قدره بتراجع حاوية، أي  10.652حاوية نمطية مقابل  186.10: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  466

 ؟ 8201من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر الخمسة االولى 
حاوية  257.035والبالغة  2018وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر الخمسة االولى من العام  

 نمطية، كاآلتي:
حاوية لالشهر  172.096حاوية نمطية مقابل  174.218: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  2.122اع قدره الخمسة ذاتها من العام الماضي، أي بارتف
حاوية نمطية  262قدره  بتراجعحاوية، أي  956حاوية نمطية مقابل  694: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 27 ونسبته
 4.109 اقدره بزيادةحاوية، أي  78.014حاوية نمطية مقابل  82.123: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 5ا حاوية نمطية ونسبته
 ؟8201وكيف توزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام 

وتوزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  
 حاوية نمطية كاآلتي: 257.147والبالغة 

قدره بتراجع حاوية، أي  38.625حاوية نمطية مقابل  34.786بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية: 
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  3.839

  138.567غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  7.631قدره بارتفاع حاوية، أي  130.936حاوية نمطية مقابل 

قدره  رتفاعحاوية، أي با 76.910حاوية نمطية مقابل  83.794: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  6.884

 8201مجموع حركة المسافنة خالل االشهر الخمسة االولى من العام  ارتفاع
 اقدره بزيادةحاوية، أي  154.924حاوية نمطية مقابل  165.917وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة  
 بالمئة. 7 احاوية نمطية ونسبته 10.993

 8201حركة السيارات في االشهر الخمسة االولى من العام تراجع 
لغ فبتراجعا وسجلت حركة السيارات في مرفأ بيروت خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  
سيارة  17.379 قدرهبتراجع سيارة للفترة عينها من العام الماضي، أي  50.878سيارة مقابل  33.499مجموعها 
 سيارة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 33.499وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 34ونسبته 
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 31 ونسبتهسيارة  13.534 قدرهبانخفاض سيارة، أي  43.322سيارة مقابل  29.788: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة.

سيارة ونسبته  3.845قدره بتراجع سيارة، أي  7.556سيارة مقابل  3.711: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 51

 مجموع الواردات في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليارتفاع 
ية مجموع الواردات المرفئنعكس ايجابا على الحاويات اارتفاع حركة من جهة ثانية، بينت االحصاءات أن  

 98.701مليون دوالر مقابل  104.187والذي بلغ ورئاسة الميناء خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 
وتوزع هذا  بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  5.486قدره بارتفاع مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

 مليون دوالر خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 104.187دات والبالغ المجموع للوار 
 3.331قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  95.892مليون دوالر مقابل   99.223: بلغ مجموع الواردات المرفئية

 بالمئة. 3ماليين دوالر ونسبته 
 مليون  2.155 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  2.809الر مقابل مليون دو  4.964: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء

       بالمئة. 77 ادوالر ونسبته
********** 

 كالم المتضررين من مسيرة االصالح ينعكس سلبا على الثقة بالبلد واحدا لن يستطيع وقفها: عونرئيس ال
 وال إصالح في مجتمع ال يريد شعبه مواجهة الفساد فيه

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بان ال احد سيستطيع وقف مسيرة االصالح ومكافحة 
وهذا الطريق االصالحي سيستمر بجهود جميع المؤمنين بلبنان مهما "الفساد التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية 

حاول المتضررون منها عرقلة هذه المسيرة من خالل اطالق شائعات واخبار غير صحيحة سواء صدرت عن 
سياسيين او غيرهم، علما ان مثل هذا الكالم ينعكس سلبا على الثقة بلبنان". ودعا الرئيس عون اللبنانيين الى 

ة الدولة في مكافحة الفساد "الن ال امكانية في انجاز اصالح في مجتمع ال يريد شعبه مواجهة الفساد فيه". مساعد
وفيما تساءل رئيس الجمهورية عن االهداف الحقيقية للذين يطلقون مواقف تضعف الثقة باالقتصاد اللبناني والعملة 

تخراج ال خوف على االفالس في ظلها"، مشددا على كد ان "لبنان يمتلك ثروة نفطية على طريق االسأالوطنية، 
ضرورة التحلي بالمسؤولية قبل اطالق االخبار التي تثير القلق في نفوس المواطنين ان من قبل السياسيين او 

تم بين ليلة االمر ال ي االعالميين او غيرهم من اللبنانيين، الفتا الى اننا نعمل على اعادة استنهاض االقتصاد لكن
ها بل يتطلب المزيد من الصبر وسعي القطاعات الى الصمود قدر االمكان في هذه الفترة، الن التركة التي وضحا

 ."ورثناها ثقيلة
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وفد نقابة مستوردي المواد الغذائية واالستهالكية والمشروبات في وشدد رئيس الجمهورية خالل استقباله 
لبنان برئاسة رئيسها هاني بحصلي، على دعمه تعزيز التجارة الذي يشجع بدوره على ازدهار السياحة في لبنان. 

اد صواوضح "ان قرار تقنين استيراد بعض االصناف الغذائية نتج عن عجز ميزان المدفوعات، ما دفع وزير االقت
 ."الى اللجوء الى اجراءات تحمي الصناعة الوطنية وهي ليست كثيرة، لكننا بتنا ملزمين بها

وقال ان لبنان نجح في الحد من التهريب، "وهو امر تظهره البيانات الجمركية بشكل واضح في ضوء 
عديد من بعدما تم ضبط ال االلية التي تتبعها مديرية الجمارك"، مشيرا، في المقابل، الى ازدهار تهريب المخدرات

وجدد الرئيس  ."العمليات اخيرا، "وهو ما اوليه اهتمامي بشكل كبير لما يترتب عنه من نتائج وخيمة على البالد
 .عون التأكيد على العمل لتحويل االقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج

********** 
Berry: Le Liban pourrait légaliser le haschisch à usage medical 

Le président de la Chambre Nabih Berry a déclaré mercredi que le Liban pourrait légaliser la 

culture du haschisch et son utilisation à des fins médicales. Il s'agit là, a indiqué à L'Orient-Le 

Jour, une source bien informée, d'une des propositions faites par le cabinet de conseil 

international McKinsey dans son plan pour réformer l’économie libanaise.  

"Le Parlement libanais se prépare à étudier et approuver la législation nécessaire pour légaliser 

la culture du haschisch et sa production à des fins médicales à l'instar de nombreux pays 

européens et certains États américains", a déclaré M. Berry devant l'ambassadrice des États-

Unis au Liban Elizabeth Richard.  

Le chef du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt avait déjà appelé à plusieurs reprises 

les autorités libanaises à la légalisation de la culture du haschich, affirmant que cela représente 

"une formule de relève économique pour la Békaa, pour Baalbeck et pour le Hermel" où le 

cannabis est largement cultivé.  

L'ancien ministre libanais de la Santé, Waël Bou Faour, avait évoqué en 2016 les bienfaits 

thérapeutiques du cannabis, plus particulièrement l'huile du cannabis, affirmant que plusieurs 

pays ont légalisé le recours à cette plante pour des besoins de santé. Il avait également déclaré 

que, selon lui, le Liban "est en train de rater une opportunité" en raison de sa politique qui 

criminalise l'usage du cannabis, soulignant la nécessité d'adopter une approche scientifique et 

économique pour "encadrer et légaliser" la consommation de cette plante.  

Le plan du cabinet McKinsey pour diversifier l'économie préconise notamment de renforcer 

les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la finance.  

L’Orient Le Jour 

********** 
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Summary of Lebanese International Trade Exchange at May 2018 

compared with the same period of 2017 

Subjects 1st 5 months 2018  

(USD) (million) 

1st  5 months  2017 

(USD) (million) 

+ / - 

(USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  7965 8206 -241 -3 % 

Total  exports (million)  1324 1205 +119 +10  % 

Trade deficit (million)  6641 7001 -360 -5 % 

 

Lebanon trade deficit down to USD 6641 million at May 2018 

 8201مليون دوالر في االشهر الخمسة االولى من  6416انخفاض عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  1324فاتورة التصدير الى ارتفاع مليون دوالر و  9657االستيراد الى  فاتورةتراجع 
في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، انخفضت االستيراد  ةأظهرت االحصاءات الجمركية أن فاتور  

 في حين ارتفعت فاتورة التصدير.  ،عليه في الفترة ذاتها من العام الماضيعما كانت 
 نت أن انخفاض فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير، أّديا الى تراجع عجز الميزان التجاري.كما بي 

 نمو فاتورة االستيراد 
 8206مليون دوالر في االشهر الخمسة االولى  من العام الحالي، مقابل  7965فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  241قدره بتراجع مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي 
 وارتفاع ملموس لفاتورة التصدير

مليون دوالر، أي  1205مليون دوالر مقابل  1324ارتفاعا ملموسا فبلغت فاتورة التصدير سجلت بينما 
 المئة.ب 10 امليون دوالر ونسبته 119 اقدرهبزيادة 

 وانخفاض عجز الميزان التجاري
 7001مقابل    مليون دوالر 6641عجز الميزان التجاري الى انخفاض الى تراجع فاتورة االستيراد وأدى 

   بالمئة. 5 مليون دوالر ونسبته 360بتراجع قدره مليون دوالر، أي 

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

فسها من العام مليون دوالر للفترة ن 755مليون دوالر مقابل   866االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـ
 بالمئة. 15مليون دوالر ونسبته  111قدره الماضي، أي بارتفاع 

 75مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  617مليون دوالر مقابل   692يا في المرتبة الثانية بتصديرها بـوظلت ايطال -
 بالمئة.  12مليون دوالر ونسبته 
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مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  610مليون دوالر مقابل  630الثالثة بتصديرها بـالمرتبة الى اليونان تقدمت بينما  -
 بالمئة.  3مليون دوالر ونسبته  20

مليون دوالر  17 بتراجع قدرهمليون دوالر، أي  507مليون دوالر مقابل  490الرابعة بـظلت المانيا في المرتبة كما  -
 بالمئة. 3ونسبته 

مليون دوالر، أي  491مليون دوالر مقابل   449الخامسة بـلواليات المتحدة االميركية المرتبة في حين احتلت ا -
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  42بانخفاض قدره 

 22مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  280مليون دوالر مقابل  302سلعا بـ االسادسة بتصديرهواحتلت فرنسا المرتبة  -
      بالمئة.                 8مليون دوالر ونسبته 

 االولى باالستيراد من لبنان االمارات العربية المتحدة 
سجلت االمارات العربية أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، فقد 

مليون دوالر للفترة نفسها من  103مليون دوالر مقابل  166المرتبة االولى باستيرادها سلعا بـالمتحدة تقدما باحتاللها 
 بالمئة. 61مليون دوالر ونسبتها  63العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

 26قدره بتراجع مليون دوالر، أي  156مليون دوالر مقابل   130الى المرتبة الثانية بـتراجعت افريقيا الجنوبية بينما  -
 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته 

مليون  26 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  72مليون دوالر مقابل  98المرتبة الثالثة بـي حين تقدمت سويسرا الى ف -
 بالمئة. 36ا دوالر ونسبته

مليون دوالر  14مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  103مليون دوالر مقابل  89المرتبة الرابعة بـواحتلت السعودية  -
 بالمئة. 14ونسبته 

مليون  44 قدرهبانخفاض مليون دوالر، أي  114مليون دوالر مقابل  70الخامسة بـالمرتبة الى راجعت سوريا بينما ت -
 بالمئة. 39دوالر ونسبته 

 22قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  45مليون دوالر مقابل  67سلعا لبنانية بـ االسادسة باستيرادهواحتلت تركيا المرتبة  -
 بالمئة. 49مليون دوالر ونسبته 

 بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 56
  4443وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 

بينما مليون دوالر،  6965لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة بالمئة من القيمة االجمالية  56مليون دوالر، أي ما نسبته 
مليون دوالر أي ما  4448كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

قدره  بانخفاض، أي مليون دوالر 8206بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  54نسبته 
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته   5
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 بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 16
بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  

مليون   1324اتورة االستيراد من لبنان والبالغة بالمئة من القيمة االجمالية لف 61مليون دوالر، أي ما نسبته   811
  769دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون دوالر، أي بزيادة  1205بالمئة أيضا من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  64مليون دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبتها  42ها قدر 

 8201بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر الخمسة االولى من العام  71
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

مليون دوالر خالل االشهر الخمسة  5619ستيراد الى لبنان عبره التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة اال
مليون دوالر.  7965بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الماضي،  5896بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
 277مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  8206بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  72أي ما نسبته 

 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته 

بالمئة من القيمة  21نسبته  مليون دوالر أي ما 1662واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد،  18مليون دوالر أي ما نسبته  1511االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  151أي بارتفاع قدره 

مليون  559بالمئة، مقابل  7نسبته  مليون دوالر أي ما  536وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ
 بالمئة.        4مليون دوالر ونسبته  23قدره بتراجع بالمئة، أي  7دوالر أي ما نسبته 

 بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 50
لى على صعيد التصدير من لبنان، كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االو  

 50مليون دوالر في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  659حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
انت فاتورة التصدير من مليون دوالر. بينما ك 1324بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة أيضا من القيمة   49مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  592  لبنان عبره
 11مليون دوالر ونسبته  67قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  1205االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة.

مليون دوالر أي ما نسبته  466دير بلغت وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تص
 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته  66بالمئة، أي بارتفاع قدره  33مليون دوالر أي ما نسبته  400بالمئة، مقابل  35
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بالمئة، مقابل  9مليون دوالر أي ما نسبته  113واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ
 بالمئة. 24مليون دوالر ونسبته  22بالمئة أي بارتفاع  قدره  8مليون دوالر أي ما نسبته  91

 
 

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 5 months of  2018 
+/- % +/- million USD 1st 5 months  

2017  (million) 

(USD) 

1st 5 months  

2018 (million) 

(USD) 

Country 

 

+15 % +111 755 866 1- China 

+12 % +75 617 692 2- Italy 

+3 % +20 610 630 3- Greece 

-3 % -17 507 490 4- Germany 

-9 % -42 491 449 5- USA 

+8 % +22 280 302 6- France 

-13 % -42 330 288   7 -Turkey 

-4 % -11 288 277 8- Egypt 

-36 % -131 362 231 9- Russian Federation 

+50 % +73 145 218 10-UAE 

+1 % +58 4385 4443 Total (USD) (million) 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 5 months of 2018 
+/- % +/- million 

USD 

1st 5 months  

2017 (million) 

(USD) 

1st 5 months  

2018  (million) 

(USD) 

Country 

+61 % +63 103 166 1- UAE 

-17 % -26 156 130 2- South Africa 

+36 % +26 72 98 3- Switzerland 

-14 % -14 103 89 4- Saudi Arabia 

-39 % -44 114 70 5- Syria 

+49 % +22 45 67 6- Turkey 

+111 % +31 28 59 7- Qatar 

-18 % -13 71 58 8- Iraq 

-3 % -1 40 39 9- Jordan 

-5 % -2 37 35 10- Kuwait 

+5 % +42 769 811 Total (USD) (million) 

********** 
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 االسمر: لمسنا أجواء تفاؤلية لدى الرئيس الحريري
ة ، وفدا من االتحاد العمالي العام برئاس«بيت الوسط»استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في 

راع في بضرورة اإلسنقلنا للرئيس الحريري مطلب االتحاد »رئيس االتحاد بشارة األسمر، الذي قال على األثر: 
تأليف الحكومة، والخروج من منطق المحاصصة إلى منطق المؤسسات والدولة. فالشعب اللبناني بأكمله يعاني من 
ضائقة اقتصادية كبيرة تقتضي اإلسراع في تأليف الحكومة والخروج من منطق الوزارات السيادية والوزارات الخدماتية 

 «.إلى خدمة الناس
إّن الدين العام وصل إلى مبلغ كبير، والوضع االقتصادي ال يحتمل، وال طاقة لنا، الحقيقة »وأضاف: 

نحن ذوي الدخل المحدود ومتوسطي األجر، على االحتمال يفترض أن تكون هناك حكومة في القريب العاجل 
 «.للبنانيالشعب اتعالج مشاكل الناس، بدءا باإلسكان والكهرباء والنفايات والمياه والضمان االجتماعي وكل أمور 

لمسنا، وربما للمرة األولى، أجواء تفاؤلية لدى دولة الرئيس، ووعدًا باإلسراع في معالجة »وختم قائال: 
 **********    «.قضايا الناس

Tripoli Port becomes transshipment hub for East Asia 
CMA CGM has launched a direct route between China and Southeast Asia to North Europe, 

passing through Port of Tripoli (PoT), as a transshipment port. The route will become 

operational as of August 16. “This move will transform the port from a secondary hub into a 

primary one,” said PoT Director Ahmad Tamer. 

CMA CGM ships up to 200 TEUs (twenty foot equivalent units) per week. Starting next month, 

at least 800 TEUs will pass through PoT per week. Feeder vessels will then move the 

merchandise to neighboring ports. CMA CGM was using Malta’s port as a primary 

transshipment hub, where feeder vessels would be sent to PoT. Its strategy has since changed, 

particularly following its 20 percent acquisition of Gulftainer, the company that manages PoT. 

Freight costs will drop by at least 20 percent, according to Tamer. “Prices will become very 

convenient for merchants and importers. It will increase demand and hence, encourage other 

shipping lines to use our port,” he said. The first mother ship to arrive, Nerval, is 300 meters 

long, and has a gross tonnage of 73,000. 

Businessnews.com.lb  
********** 

 في اجتماع عمل مع وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت...
ضاهر: باشرنا بإيجاد الحلول للبضائع والحاويات العالقة في مرفأ بيروت واعتماد التخليص المسبق 

 للبضائع
ضاهر،  المدير العام للجمارك بدريقام وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت برئاسة ايلي زخور بزيارة  

وعقد اجتماع عمل في حضور رئيس ضابطة الجمارك في بيروت العقيد عادل فرنسيس والمراقب االول لدائرة 
المانيفست نعمه البراكس، حيث جرى خالله التداول بشؤون وشجون قطاع النقل البحري عامة، وأمور وقضايا تهم 

 الجمارك خاصة.الوكالء البحريين ومرتبطة بإدارة 
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بداية، أعرب الوفد عن ارتياح الغرفة للتدابير واالجراءات التي اتخذتها ادارة الجمارك والتي أدت الى تسهيل  
زالة العراقيل والصعوبات التي كانت تعترض نشاطهم واالسراع في تفريغ السفن وشحنها.  أعمال الوكالء البحريين وا 

كما نّوه بالجهود التي تبذلها ادارة الجمارك للتخلص من البيروقراطية والروتين االداري اللذين يسببان التأخير في 
 تعاملين مع ادارة الجمارك.إنجاز المعامالت ويلحقان االضرار بمصالح العاملين في قطاع النقل البحري والم

ثم سلم الوفد ضاهر مذكرة تضمنت أهم المطالب الملّحة التي "تأمل الغرفة أن تلقى اهتمام االدارة وتجاوبها  
 وأهم المطالب التي تضمنتها مذكرة الغرفة هي: نظرا النعكاساتها االيجابية على كافة القطاعات االقتصادية".

وزة تحتوي على بضائع محجألنها اويات منذ سنوات عدة السباب مختلفة، الحاويات العالقة في محطة الح -
أمل تذلك . لأو برسم البيع بالمزاد العلني تالفةأصبحت من قبل القضاء، او لم يستلمها اصحابها، او 

 ايجاد الحل المناسب لهذه الحاويات لتتمكن الخطوط البحرية المعنية من استعادتها.الغرفة 
بحت أو اص ي مرفأ بيروت مكتظة منذ سنوات عدة ببضائع محجوزة من قبل القضاءهناك مستودعات ف -

ايجاد الحل غرفة تأمل الاو بضائع لم يستلمها اصحابها، او بضائع برسم البيع بالمزاد العلني. لذلك  تالفة 
 مجددا. ستخدامهاالالمناسب لهذه البضائع لتتمكن ادارة مرفأ بيروت من اعادة تأهيل تلك المستودعات 

السماح للوكيل البحري اصدار اذونات تسليم فرعية لبضائع مشحونة على متن سفن غير معهودة وكالتها  -
اليه اسوة بوسيط النقل البحري الذي سمح له باصدار تلك االذونات، على ان تعتمد اآللية المعتمدة في 

ووكالء ( ship’s agent)لباخرة البلدان المتطورة والتي تقضي بان يكون هناك وكيل بحري مؤتمنا على ا
. فيقوم الوكيل البحري المؤتمن على الباخرة بتقديم (cargo agents) للبضائع المشحونة على تلك الباخرة

الى ادارة الجمارك فقط مانيفست البضائع المشحونة من قبل الشركة الناقلة التي يمثلها في لبنان، بينما 
ائع المشحونة مانيفست البض فقط ك الباخرة بتقديم الى ادارة الجماركيقوم وكالء البضائع المشحونة على تل

سؤوال فقط يصبح كل وكيل بحري م من قبل الشركات البحرية التي يمثلونها في لبنان. وبناء على ما تقدم،
تبعات االخطاء التي يمكن ان بالتالي يتحمل مانيفست البضائع الذي يقدمه الى ادارة الجمارك و  نع
 .رتكبهاي

 اهرـــــــــــــــــض
وبعد أن استمع ضاهر الى مطالب الغرفة، أكد أن ادارة الجمارك باشرت بإيجاد الحلول للبضائع والحاويات  

العالقة في مرفأ بيروت، حيث نظمت أول عملية بيع بالمزاد العلني بعد مرور سنوات عدة على تعليقها. كما أن 
 10لمحجوزة من قبل القضاء منذ أكثر من االدارة استحصلت على إذن من القضاء يتيح لها التصرف بالبضائع ا

سنوات، أو التي أصبحت تالفة، ما يؤدي الى تحرير تلك الحاويات وتسليمها للخطوط البحرية المعنية. وأوضح 
 ضاهر أن ادارة الجمارك بدأت باعتماد التخليص المسبق للبضائع المستوردة تماشيا مع مبدأ تيسير التجارة وتسهيلها، 
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بعد أن وضعت الشروط وحددت االجراءات التي تسمح للشركات والمؤسسات تقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول 
جراء التخليص المسبق عليها. وأكد ضاهر أن هذه   االجراءات ستنعكس ايجابا على االقتصاد الوطنيبضائعها وا 

عن طريق تخفيض الوقت وتوفير الجهد والمال واالستغناء عن االجراءات الورقية والتخلص من الروتين االداري 
 وتحسين االداء الجمركي ومن دون االخالل بالرقابة المسبقة لالدارة.

ونات تسليم فرعية لبضائع مشحونة على متن سفن أما مطالبة الغرفة بالسماح للوكيل البحرس إصدار أذ 
غير معهودة وكالتها اليه، فأبدى ضاهر استعداد االدارة النظر بهذا الطلب شرط أن يظل الوكيل البحري المؤتمن 
على الباخرة المسؤول االول عن كامل حمولة الباخرة، وبالتالي يتحمل تبعات االخطاء التي يمكن أن يكون ارتكبها 

البحري الذي أصدر تلك أذنات التسليم وقدم مانيفست بها الى ادارة الجمارك. وهذا الشرط يناقض تماما ما الوكيل 
اقترحته الغرفة في مذكرتها بأن يصبح كل وكيل بحري مسؤوال فقط عن مانيفست البضائع الذي يقدمه الى ادارة 

 الجمارك.
صرار ضاهر على أن ي  ظل الوكيل البحري المؤتمن على الباخرة وبعد مناقشات ومداوالت مستفيضة وا 

المسؤول االول عن كامل حمولة الباخرة، ترك للوكالء البحريين االتفاق فيما بينهم بهذا الخصوص ليبنى على 
وفي نهاية االجتماع اقترح ضاهر تشكيل لجنة مشتركة من ادارة الجمارك والغرفة للمتابعة والتنسيق  الشيء مقتضاه.

 أن تجتمع كلما دعت الحاجة. بين الطرفين على
وضم وفد الغرفة باالضافة الى زخور، كل من نائبي الرئيس سمير مقوم وعبد الحميد الفيل، هبة بوارشي  

طويل، انطوان الشمالي، سميح الزين، حسن الفيل، عبد الغني غريب، زياد ابو رجيلي، جوزف قاعي، ايلي خنيصر، 
 وعقيل سويدان.وليد لطوف، غبريـال طراف، موسى حيدر 

 "البيان االقتصادية"          
********** 

 جمعية عمومية عادية للغرفة الدولية للمالحة في بيروت
آب )أغسطس( المقبل. ويتضمن  7دعت الغرفة الدولية للمالحة في بيروت جمعيتها العمومية لالنعقاد في  

االداري الذي أعدته الهيئة االدارية للغرفة عن أعمالها  جدول اعمال الجمعية العمومية مناقشة والموافقة على التقرير
براء ذمة 2017، والتصديق على التقرير المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية للعام 2017في العام  ، وا 

 .2017رئيس وأعضاء الهيئة االدارية عن العام 
فة جتماع سيكون بحضور نصف أعضاء الغر وطبقا للنظام االساسي للغرفة فإن النصاب القانوني لهذا اال 

زائد واحد، وفي حال عدم اكتمال النصاب ستتم الدعوة الجتماع ثان بعد خمسة عشر يوما، وتكون هذه الجمعية 
 قانونية مهما كان عدد االعضاء الحاضرين والممثلين.

********** 
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 فنيانوس: ستحصل تغيرات كثيرة بمطار بيروت خاصة بما يتعلق بعملية التفتيش
في مؤتمر صحفي بعد جولته  فنيانوسيوسف  علن وزير األشغال العامة في حكومة تصريف االعمالأ

الدولي عن أن "عملية التفتيش ستكون أسهل في المرحلة القادمة وممنوع اإلستثناءات في مسألة  مطار بيروت في
ي عملية التفتيش االمنية في المطار والمواطن فالتفتيش ألي أحد"، مشيرًا إلى أن "الناس سيالحظون تغيرات في 

ولفت إلى "اننا بحثنا في موضوع تخفيض الزحمة في تموز  ."المطار سيكون كالمواطنين في سائر مطارات العالم
وآب ألّن التجربة العام الماضي لم تكن جّيدة"، موضحًا أنه "ستحصل تغّيرات كبيرة جدًا في مطار بيروت وقمنا 

 ."رب اليوم خصوصًا في ما يتعّلق بعملّية التفتيشببعض الّتجا
ة "الميدل ايست" مستعدة لرفد المطار في كل متطلباته وقسم من االجراءات االمنية كوكشف عن أن شر 

ألجهزة االتي قمنا بها اليوم ستبقى سرية"، مشيرًا إلى "اننا نهّنئ أنفسنا باإلنجازات التي تقوم بها مديرية الجمارك و
 من فرهس حالة في المطلوب حاجات اللبنانيين بالحدّ كافة"، مؤكدًا "أننا نسعى إلى إراحة المواطن وتلبية  األمنية
في ما يتعلق  القوى األمنية وكلّ  الجمارك اللبنانية وثمن فنيانوس "الجهد الذي تقوم فيه ."لبنان إلى دخوله أو لبنان

وينغز أوف ليبانون" التي " طائرة" من جهة أخرى، أوضح أن ."بإحباط عملّيات التهريب التي تحصل في المطار
 ."الطيران المدني أشهر بقرار من مديرية 4اشتكى منها األوروبيون متوّقفة منذ 

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

Compared with the same period of 2017 
Subject 1st 5 months 

2018 (TEU) 

1st 5 months  

2017 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Total import containers: 257,035 : 251,066 : +5,969 +2 % 

Import containers full for local market 174,218 172,096 +2,122 +1 % 

Import containers empty 694 956 -262  -27  % 

Import containers full/empty for 

transshipment  

82,123 78,014 +4,109 +5 % 

Total export containers : 257,147: 246,471: +10,676 +4 % 

Export containers full with Lebanese cargoes 34,786 38,625 -3,839 -10 % 

Re-export empty containers 138,567 130,936 +7,631 +6 % 

Re-export containers full/ empty 

transshipment  

83,794 76,910 +6,884 +9 % 

Total containers transshipment 165,917 154,924 +10,993  +7 % 

Total restowed containers on board vessels 10,186 10,652  -466  -4 % 

Total general (TEU) 524,368 508,189 +16,179 +3 % 
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 حاوية نمطية  524.368ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ بيروت الى 
 2018خالل االشهر الخمسة االولى من العام 

حاوية نمطية وتلك برسم  174.218نمو حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي الى 
 ائع لبنانية حاوية وانخفاض حركة الحاويات المعاد تصديرها مألى ببض 165.917المسافنة الى 

 حاوية نمطية 34.786الى 
سجل مرفأ بيروت حركة حاويات جيدة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، عما كانت عليه في  

الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفادت االحصاءات ارتفاع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي 
 حين أظهرت تراجعا بحركة الحاويات المعاد تصديرها مألى ببضائع لبنانية.ومجموع تلك برسم المسافنة، في 

 حاوية نمطية 524.368ارتفاع حركة الحاويات الى 
حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  524.368فقد تداول مرفأ بيروت  

 3حاوية نمطية ونسبته  16.179ي بارتفاع قدره حاوية نمطية في الفترة ذاتها من العام الماضي، أ 508.189
 بالمئة.

 حاوية نمطية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي كاآلتي: 524.368وتوزع هذا المجموع البالغ  
 5.969حاوية، أي بزيادة قدرها  251.066حاوية نمطية مقابل  257.035: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 2تها حاوية نمطية ونسب

حاوية، أي بارتفاع  246.471حاوية نمطية مقابل  257.147: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  10.676قدره 

قدره بتراجع حاوية، أي  10.652حاوية نمطية مقابل  10.186: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  466

 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي ؟
حاوية  257.035وتوزع مجموع الحاويات المستوردة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، والبالغ  

 نمطية كاآلتي:
حاوية لالشهر  172.096حاوية نمطية مقابل  174.218: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  2.122الخمسة االولى ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع  قدره 
حاوية نمطية  262قدره  بانخفاضحاوية، أي  956حاوية نمطية مقابل  694: بلغت الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 27ونسبته 
 4.109 اقدره بزيادةحاوية، أي  78.014حاوية نمطية مقابل  82.123: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 5 احاوية نمطية ونسبته
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 وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا 
 في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي ؟

وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي  
 حاوية نمطية، كاآلتي: 257.147والبالغ 

حاوية لالشهر الخمسة  38.625حاوية نمطية مقابل  34.786: بلغت نانيةالحاويات المصدرة مألى ببضائع لب
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  3.839قدره بتراجع االولى نفسها من العام الماضي، أي 

  138.567غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  7.631قدره بارتفاع حاوية، أي  130.936مقابل  حاوية نمطية

 اقدره بزيادة حاوية، أي  76.910حاوية نمطية مقابل  83.794: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 9 احاوية نمطية ونسبته 6.884

 االشهر الخمسة االولى من العام الحاليمجموع حركة الحاويات برسم المسافنة في ارتفاع 
من جهة ثانية، أفادت االحصاءات أن مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  

حاوية، للفترة عينها  154.924حاوية نمطية مقابل  165.917في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي بلغ 
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  10.993قدره  عبارتفامن العام الماضي، أي 
 بالمئة حصة حركة المسافنة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 31.64

  31.64ما نسبته حاوية نمطية  165.917شكلت حركة المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت والبالغة و 
بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تعامل معها المرفأ خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي والبالغ 

  154.924حاوية نمطية. بينما كانت شكلت حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت والبالغة  524.368
لحاويات التي تداولها المرفأ خالل الفترة ذاتها من العام بالمئة من المجموع العام ل 30.48ما نسبته حاوية نمطية 

  حاوية نمطية. 508.189الماضي، والبالغ 
 في مرفأ بيروت ؟ باالرتفاع هل تستمر حركة الحاويات

من جهة ثانية، يتساءل بعض المعنيين بقطاع النقل البحري اللبناني حول إمكانية استمرار حركة الحاويات  
رتفاع، في ظل التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، والذي بدأ ينعكس سلبا على القطاع في مرفأ بيروت باال

االقتصادي الوطني بشكل عام، وكافة القطاعات االقتصادية في لبنان بشكل خاص. ويتخوف هؤالء المعنيون 
يسجل ارتفاعا  تاريخهبقطاع النقل البحري اللبناني من أن تنتقل عدوى االنخفاض الى مرفأ بيروت، الذي ظل حتى 

سنوات،  8بحركته االجمالية ووارداته المرفئية، رغم األزمات الداخلية والحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من 
 باالضافة الى االوضاع المتفجرة في منطقة شرق االوسط.

********** 
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 سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي 13.836
أفاد البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة  

سيارة للفترة ذاتها من العام  13.836سيارة مقابل  13.047الى  خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي
بالمئة. كما أفاد البيان أن عدد السيارات الجديدة المباعة  5.70سيارة ونسبته  789المنصرم، أي بانخفاض قدره 

ه ، أي بانخفاض قدر 2017سيارة للشهر نفسه )أيار( من العام  3.182سيارة مقابل  2.862بلغ  2018في أيار 
 بالمئة. 10.06سيارة ونسبته  320

 2018السيارات اليابانية الجديدة ما تزال االكثر مبيعا في االشهر الخمسة االولى من العام 
كما أظهر البيان أن السيارات اليابانية الجديدة ما تزال تتصدر قائمة السيارات الجديدة المباعة في لبنان  

سيارة للفترة نفسها من  4.890سيارة مقابل  5.079لحالي. فقد بلغ عددها خالل االشهر الخمسة االولى من العام ا
 بالمئة. 3.87سيارة ونسبته  189العام المنصرم، أي بارتفاع قدره 

سيارة، أي بانخفاض  4.631سيارة مقابل  4.010وبقيت السيارات الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية بـ -
 ة.بالمئ 13.41سيارة ونسبته  621قدره 

سيارة أي بتراجع قدره  3.040سيارة مقابل  2.599وظلت السيارات االوروبية الجديدة في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 14.51سيارة ونسبته  441

سيارة، أي  1.130سيارة مقابل  997وراوحت السيارات االميركية الجديدة مكانها في المرتبة الرابعة بـ -
 بالمئة. 11.77سيارة ونسبته  133بانخفاض قدره 

سيارة،  145سيارة مقابل  362وبقيت في المرتبة الخامسة واالخيرة السيارات الصينية الجديدة المباعة بـ -
 بالمئة. 149.66سيارة ونسبته  217أي بارتفاع قدره 

 الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي ”KIA“سيارة 
الكورية الجنوبية  ”KIA“من جهة ثانية، ذكر بيان جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان أن سيارة  

سيارة مقابل  2.195ما تزال االكثر مبيعا في لبنان في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي. فقد بلغ عددها 
 بالمئة. 26.91سيارات ونسبته  808سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  3.003
سيارة، أي  1.615سيارات مقابل  1.805الكورية الجنوبية المرتبة الثانية بـ  ”Hyundai“واحتلت سيارة  -

 بالمئة. 11.76سيارة ونسبته  190بارتفاع قدره 
 1.617ابل سيارات مق 1.708اليابانية من المرتبة الثانية الى الثالثة بـ ”Toyota“بينما تراجعت سيارة  -

 بالمئة. 5.63سيارة ونسبته  91سيارة، أي بزيادة قدرها 
سيارة، أي بارتفاع  1.212سيارة مقابل  1.376اليابانية بالمرتبة الرابعة بـ  ”Nissan“واحتفظت سيارة  -

 بالمئة. 13.53سيارة ونسبته  164قدره 
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 690سيارة مقابل  543اليابانية من المرتبة السادسة الى الخامسة بـ ”Suzuki“في حين تقدمت سيارة  -
 بالمئة. 21.30سيارة ونسبته  147سيارة، أي بانخفاض قدره 

سيارة، أي بتراجع قدره  650سيارة مقابل  542االميركية المرتبة السادسة بـ ”Chevrolet“واحتلت سيارة  -
 بالمئة. 16.62سيارات ونسبته  108

سيارة، تبعتها في المرتبة الثامنة سيارة  489الفرنسية في المرتبة السابعة بـ ”Renault“وجاءت سيارة  -
“Mercedes” سيارة، فسيارة  332االلمانية بـ“Land Rover”  سيارات. 305يطانية بـالبر 

********** 
 قريطم يعرض مع وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت أوضاع قطاع النقل البحري اللبناني

 زخور: التأخير في تشكيل الحكومة بدأ ينعكس سلبا على حركة مرفأ بيروت
أ بيروت الرئيس المدير العام لمرفقام وفد من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت برئاسة ايلي زخور بزيارة 

المهندس حسن قريطم حيث عقد معه اجتماع عمل جرى خالله التداول بشؤون وشجون مرفأ بيروت والمشاكل 
والصعوبات التي يعاني منها الوكالء البحريون خالل ممارسة نشاطهم وأعمالهم في المرفأ. وتركز البحث على 

تثمار مرفأ بيروت وعممته على الوكاالت البحرية العاملة في المرفأ، والمتعلق القرار االخير الذي اتخذته ادارة واس
بزيادة قيمة الكفالة المصرفية التي يقدمها الوكيل البحري الى المرفأ لتغطية الرسوم المرفئية المتوجبة على وكالته 

 في حال تخلفه عن تسديد تلك الرسوم.
مرتبطة بتطور ونمو حجم أعمال كل وكالة بحرية، بعد عمليات أوضح المهندس قريطم بأن هذه الزيادة و 

كات والتي أدت الى تأسيس شر  ،الدمج واالستحواذ التي شهدها قطاع النقل البحري العالمي في السنوات االخيرة
أو ذوبان شركات بحرية عبر دخولها في شراكات مع شركات بحرية أكبر حجما وقدرة على تأمين كبيرة بحرية 
لمية الى إشهار عدة شركات بحرية عافي بعض االحيان  في ظل المنافسة الشديدة التي أدت ،رارية والصموداالستم

أعمال  ما ايجابا على حجمإإفالسها. وأضاف قريطم أن هذا الواقع المستجد في قطاع النقل البحري العالمي انعكس 
ار بعض اآلخر، وبالتالي كان ال بد من اتخاذ القر ة في مرفأ بيروت، أو سلبا على الملبعض الوكاالت البحرية العا

 تلك الكفاالت المصرفية على أن تكون مدروسة وتراعي حجم أعمال كل وكالة بحرية.بإعادة النظر بقيمة 
من جهة ثانية، طالب وفد الغرفة من المهندس قريطم بضرورة اتخاذ االجراءات والتدابير المناسبة لإلسراع 

يوم، مما يؤدي الى تراكم الرسوم على  30المرفئية التي يستغرق إصدارها حاليا أكثر من بإصدار قسائم الرسوم 
الوكاالت البحرية األكثر عمال في مرفأ بيروت. فوعد المهندس قريطم بمعالجة هذا الموضوع مع المسؤولين المعنيين 

 في ادارة المرفأ.
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الوفد المهندس قريطم عن آخر التطورات المتعلقة بالمخطط التوجيهي الذي أعدته شركة استوضح كما 
ئيس لسنوات المقبلة، فأكد الر مشروع توسيع مرفأ بيروت والدور المنتظر أن يلعبه خالل ا"خطيب وعلمي" حول 

ة مجلس رية أميركية وأصبح بعهداالمدير العام للمرفأ أن هذا المخطط أنجزته هذه الشركة بالتعاون مع شركة استش
الوزراء بعد أن تم مناقشته مع معالي وزير االشغال العامة والنقل االستاذ يوسف فنيانوس. وأشار الى أن هذا 

 من تفعيل دوره المحوري في المنطقة، والمحافظة المخطط يتضمن عدة خيارات لتطوير المرفأ وتوسيعه ليتمكن
على تفوقه كأحد أبرز المرافئ في منطقة الشرق المتوسط. وأضاف أن من الخيارات التي يقترحها المخطط العودة 
الى المشروع القديم بردم الحوض الرابع أو التمدد والتوسع شرقا بعد مجرى نهر بيروت مع تطويل مكسر الموج 

(break water أو التمدد والتوسع من الجهتين الشرقية والغربية معا.  وأشار الى أن المشروع الذي هو أقل كلفة )
 من بين تلك المشاريع الثالثة هو ردم الحوض الرابع.

من جهة الغرب، فأوضح أن هناك مفاوضات  16أما عن التأجيل المتواصل في عملية صيانة الرصيف رقم 
 أدى الى هذا التأجيل.الذي طارئ الشكال اإلة عملية الصيانة لحل مع الشركة التي فازت بمناقص

وأعرب الوفد في نهاية االجتماع عن شكر وارتياح الغرفة لالجراءات والتدابير التي تتخذها ادارة المرفأ 
زالة العراقيل التي تواجه الوكالء البحريين   والتجاوب التي تبديه مع المطالب التي تتقدم بها. ،لتسهيل وا 

وضم الوفد باالضافة الى زخور كل من نائبي الرئيس سمير مقوم وعبد الحميد الفيل، االمين العام محمد 
عيتاني، انطوان الشمالي، وليد لطوف، عبد الغني غريب، جوزف القاعي، رائد بقعوني، القبطان أمين حّبال وبشارة 

 قاصوف.
 تصريح زخور

ر بالتصريح التالي: "بحثنا خالل هذا اللقاء في شؤون وشجون بعد االجتماع أدلى رئيس الغرفة ايلي زخو  
مرفأ بيروت والمشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع النقل البحري بشكل عام والوكالء البحريين بشكل خاص. 

لبحري، ا ترّكز البحث حول قرار ادارة واستثمار مرفأ بيروت المتعلق بزيادة قيمة الكفالة المصرفية التي يقدمها الوكيل
وقد أوضح الرئيس المدير العام المهندس حسن قريطم أن هذه الزيادة مرتبطة بتطور ونمو حجم أعمال كل وكالة 

 بحرية، وبالتالي ليست عشوائية". 
وأضاف : "كما جرى التداول بآخر التطورات المتعلقة بالمخطط التوجيهي الذي أعدته شركة "خطيب  

استشارية أميركية، فأكد الرئيس المدير العام أن المخطط أصبح بعهدة مجلس الوزراء وعلمي" بالتعاون مع شركة 
وتمنى رئيس الغرفة ايلي  بعد أن تم مناقشته بين وزير االشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ومجلس ادارة المرفأ".

أ بيروت، يؤثر سلبا على حركة مرف زخور أن يتم تشكيل الحكومة بالسرعة الالزمة إلنقاذ الوضع االقتصادي الذي بدأ
 «.وبالتالي إلقرار المخطط التوجيهي الذي سيحدد مستقبل مرفأ بيروت للعشرين سنة المقبلة

********** 
22/42 

ICN – Newsletter nr. 87 – July 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-23- 

Summary of Tripoli Port Statistics at May 2018 

Compared with the same period of 2017 
 1st  5  months  

2018 

1st 5 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli 

Port  

259 352 -93 -26 % 

Total Tonnage handled (tons) 692,161 897,161 -205,000 -23 % 

Total imports (tons) 562,594 714,050 -151,456 -21 % 

Total exports (tons)  129,567 183,111 -53,544 -29 % 

Total Cars handled (cars) 1,697 2,285 -588 -26  % 

Total containers (TEU) 6,898 4,956 +1,942 +39 % 

Total trailers  8,309 11,667 -3,358 -29 % 

Trailers discharged 4,509 6,058 -1,549 -26 % 

Trailers loaded 3,800 5,609 -1,809 -32 % 

Total Port revenues (million) USD 6,724 7,376 -652 

thousand 

-9 % 

 
 على مجموع الواردات المرفئية انسحب حركة مرفأ طرابلس تراجع 

 2018العام شهر الخمسة االولى من في اال
 شاحنة 8.309حاوية نمطية،  6.898سيارة،  1.697طنا،  692.161باخرة،  259

 مليون دوالر واردات مرفئية 6.724 و
ي فأدنى مما كانت عليه مرفأ طرابلس حركة اجمالية في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، سجل 

 على مجموع الواردات المرفئية.   التراجع اتها من العام الماضي. وقد انسحب هذاالفترة ذ
 8201و  7201مقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر الخمسة االولى من العامين 

، األرقام 2018و  2017وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر الخمسة االولى من العامين 
 التالية:

 بالمئة. 26باخرة ونسبته  93قدره بانخفاض باخرة، أي  352باخرة مقابل  259: بلغ عدد البواخر
 آالف طن 205 بانخفاض قدرهطنا، أي  897.161طنا مقابل  692.161: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

  بالمئة. 23ونسبته 
طنا في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، على الشكل  692.161وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  
 التالي:
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طنا ونسبته  151.456قدره بتراجع طنا، أي  714.050طنا مقابل  562.594: بلغ وزنها لبضائع المستوردةا  
 بالمئة. 21

 29 ونسبته طن 53.544 بانخفاض قدرهطنا، أي  183.111طنا مقابل  129.567: بلغ وزنها البضائع المصدرة
 بالمئة.

حاوية نمطية  1.942حاوية، أي بارتفاع قدره  4.956حاوية نمطية مقابل  6.898عددها : بلغ عدد الحاويات
 بالمئة. 39ونسبته 

 بالمئة. 26ونسبته سيارة  588قدره بانخفاض سيارة، أي  2.285سيارة مقابل  1.697: بلغ عدد السيارات

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

شاحنة في مرفأ طرابلس خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  8.309والمشحونة عليها بلغ 
 بالمئة. 29شاحنة ونسبته  3.358 بتراجع قدرهشاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي  11.667

 شاحنة في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 8.309وتوزع هذا المجموع البالغ  
 6.058شاحنة محملة بالبضائع التركية والعربية لصالح تجار لبنانيين مقابل  4.509: بلغ عددها لمفرغةالشاحنات ا
 بالمئة. 26شاحنة ونسبته  1.549 بتراجع قدرهشاحنة، أي 

شاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار أتراك وعرب مقابل  3.800: بلغ عددها بحرا الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 32شاحنة ونسبته  1.809قدره بانخفاض ، أي شاحنة 5.609

 مجموع الواردات المرفئية في االشهر الخمسة االولى من العام الحاليتراجع 
في االشهر الخمسة االولى من العام طرابلس مرفأ أن انخفاض الحركة االجمالية في وأظهرت االحصاءات  

مليون دوالر  7.376مليون دوالر مقابل  6.724على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت سلبا الحالي، انعكس 
 بالمئة. 9 ألف دوالر ونسبته 652 بتراجع قدرهللفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

********** 
 دبوسي يدعو الى عدم التهاون أمام الهجمات غير المبررة على مرفأ طرابلس

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي "الوقوف جميعا في وجه االشاعات أكد رئيس مجلس ادارة  
المغرقة التي تحاول النيل من سمعة ومكانة مرفأ طرابلس وادارته واالجهزة االمنية التي ال بد من التنويه بما تقوم 

الذي  االجتماع الموسعبه من جهود حثيثة ورقابة مشددة تنّم عن غيرة ومسؤولية وطنية عليا". وقال دبوسي في 
عقد في مقر الغرفة "علينا جميعا أن ال نتهاون أمام أية هجمة غير مبررة تستهدف مرفقا وطنيا لبنانيا في طرابلس 

 ويشكل مرتكزا استراتيجيا للبنان والجوار العربي والمجتمع الدولي...".
********** 
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 في لبنان اعادة انتخاب القيسي رئيسا لنقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري
عقد المجلس التنفيذي المنتخب لنقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان، اجتماعا النتخاب  

وبنتيجة التوافق في ما بين الحاضرين، تم توزيع المناصب على الشكل التالي: عامر القيسي رئيسا، هيئة المكتب. 
وليد لطوف نائبا للرئيس، سامر علي حسن أمينا للسر، مزهر مزهر أمينا للصندوق، لينا بويري، جو بيطار، نبيل 

 خوري، وائل قباني، رمزي عويني وسهيل جابر أعضاء.
********** 

 دحض الشائعات عن تلوث بحر لبنان انتصار للبلد وسياحتهشقير: 
شدد رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقير على أن "دحض تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية 

كل الشائعات السلبية عن تلوث بحر لبنان وثروته السمكية، هو انتصار كبير للبلد  "لعلوم البحار"والمركز الوطني 
 ."وسياحته واقتصاده

وقال: "يجب أن يشكل ذلك عبرة لجميع اللبنانيين كي ال يأخذوا بكالم بعض من يدعي الغيرة على البلد، فيما 
 ."فبركاتهم السلبية والمسيئة تضرب بالصميم البلد واقتصاده

من الضروري اعتماد التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية فقط، النه أصبح لدينا اليوم " :أضاف
الكثير من الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي وغيرها، والذين ينشرون آراءهم من دون اي دراية بالموضوع 

 ."أو لتخريب االقتصاد وصورة البلدالذي يتحدثون عنه، وهم يقومون بضخ االخبار السلبية لجلب االنتباه، 
ذ أسف شقير "للتداعيات السلبية التي اصابت أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جراء شائعات وفبركات  وا 

 ."تلوث بحر لبنان"، أمل "أن تتمكن السياحة البحرية من جذب روادها وتعويض الخسائر التي تكبدتها
، داعيا "كل اللبنانيين الى الوقوف "ان وبإمكاناته وبقدرته على النهوضوقال: "كلي ثقة بالقطاع السياحي في لبن

 ."الى جانب مؤسساتهم الوطنية وقضاء موسم الصيف كما يحبون في منتجعاتنا وشواطئنا
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in May 2018 compared with April 2018 
Subjects May 2018 April  2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

141 147 -6 -4 % 

Total Tonnage handled (tons) (thousand) 650 626 +24 +4 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

581 562 +19 +3 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

69 64 +5 +8 % 

Total Containers handled (TEU) 106,964 101,523 +5,441 +5 % 

Total containers imported (TEU) 54,499: 50,855: +3,644 +7 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

37,574 35,598 +1,976 +6 % 

Total containers imported empty (TEU)  158 40 +118 +295 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

16,767 15,217 +1,550 +10 % 

Total containers exported  (TEU)  51,067: 48,308: +2,759 +6 % 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

7,209 6,228 +981 +16 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

26,760 28,376 -1,616 -6 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

17,098 13,704 +3,394 +25 % 

Total containers transshipment (TEU) 33,865 28,921 +4,944 +17 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

1,398 2,360 -962 -41 % 

Total cars handled (cars) 6,410 7,138 -728 -10 % 

Total imported cars (cars) 5,435 6,366 -931 -15 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 975 772 +203 +26 % 

Total port revenues (USD) (million)  20,085 19,734 +351 

thousand 

+2 % 

Total harbor master fees (USD) 

(thousand)  

508 354 +154 

thousand   

+44 % 

Total Port revenues & harbor master fees 

(USD) (million)  

20,593 20,088 +505 

thousand 

+3 % 
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 2018)مايو(  في أيارانعكس ايجابا على مجموع الواردات االجمالية ارتفاع حركة مرفأ بيروت 
 مليون دوالر  20.593سيارة و  6.410حاوية نمطية،  106.964ألف طن،  650باخرة،  141

في  تالتي تعامل معها في أيار )مايو( الماضي عما كانبالحركة االجمالية سجل مرفأ بيروت ارتفاعا  
 المرفئية ورئاسة الميناء.على مجموع الواردات ايجابا هذا االرتفاع  انعكسنيسان )أبريل( المنصرم. وقد 

 2018ة مرفأ بيروت في نيسان وأيار مقارنة بحرك
 وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر نيسان وأيار من العام الحالي، الوقائع التالية:

 بالمئة. 4ونسبته بواخر  6قدره بانخفاض باخرة، أي  147باخرة مقابل  141: بلغ عدد البواخر

ألف طن ونسبتها  24ألف طن، أي بزيادة قدرها  626ألف طن مقابل   650: بلغ وزنها االجمالي البضائعكميات 
 بالمئة. 4

 ألف طن في أيار الماضي، كاآلتي: 650وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

 19ه ألف طن، أي بتحسن قدر  562ألف طن مقابل  581: بلغت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 3ألف طن ونسبته 

 8آالف طن ونسبته  5ألف طن، أي بارتفاع قدره  64ألف طن مقابل  69: بلغت البضائع اللبنانية المصدرة بحرا
 بالمئة.

 8201ارتفاع  حركة الحاويات في أيار 
  106.964حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في أيار الماضي الى   ارتفاعكما بينت االحصاءات  

 5 احاوية نمطية ونسبته 5.441 اقدره بزيادة حاوية في نيسان المنصرم، أي  101.523مقابل  حاوية نمطية
 بالمئة. 
 ، كاآلتي:2018حاوية نمطية في أيار  106.964وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية نمطية  3.644قدره  بارتفاعحاوية، أي  50.855حاوية نمطية مقابل  54.499: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 7ونسبته 

قدره  بنموحاوية، أي  48.308حاوية نمطية مقابل  51.067: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  2.759

قدره انخفاض بحاوية، أي  2.360حاوية نمطية مقابل  1.398: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 41حاوية نمطية ونسبته  962
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 ؟ 8201كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في أيار 
 حاوية نمطية كاآلتي: 54.499وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في أيار الماضي والبالغة 

حاوية في نيسان  35.598حاوية نمطية مقابل  574.37: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبتها  1.976المنصرم، أي بزيادة قدرها 

حاوية نمطية ونسبته  118قدره بارتفاع حاوية، أي  40حاوية نمطية مقابل  158: بلغت فارغةالحاويات المستوردة 
 بالمئة. 295

 1.550 اقدره بزيادةحاوية، أي  15.217حاوية نمطية مقابل  16.767: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 10 احاوية نمطية ونسبته

 ؟ 8201رة والمعاد تصديرها في أيار وكيف توزعت حركة الحاويات المصد
حاوية نمطية،  51.067وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في أيار الماضي والبالغة  
 كاآلتي:

، أي 8201حاوية في نيسان  6.228حاوية نمطية مقابل  7.209بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  981قدره بارتفاع 

حاوية نمطية مقابل  26.760: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع اللبنانية المستوردة
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته 1.616قدره بانخفاض حاوية، أي  28.376

 اقدرهبزيادة حاوية، أي  13.704نمطية مقابل حاوية  17.098: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 25 احاوية نمطية ونسبته 3.394

 8201ارتفاع مجموع حركة المسافنة في أيار 
حاوية نمطية في أيار الماضي،  33.865وبلغ مجموع حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  
 بالمئة. 17حاوية نمطية ونسبته  4.944قدره  بارتفاعحاوية في نيسان المنصرم، أي  28.921مقابل 

 2018تراجع حركة السيارات في أيار 
سيارة أي  7.138سيارة مقابل  6.410فبلغ مجموعها انخفاضا ، 2018وسجلت حركة السيارات في أيار  

 كاآلتي: سيارة في أيار الماضي، 6.410وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 10سيارة ونسبته  728 بتراجع قدره
 بالمئة. 15ونسبته  ةسيار  931قدره  بانخفاضسيارة، أي  6.366سيارة مقابل  5.435:  بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة. 62سيارة ونسبته  203قدره  بارتفاعسيارة، أي  772سيارة مقابل  975: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 2018الواردات في أيار الحركة االجمالية انسحب على مجموع ارتفاع 

ايجابا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء  أيار الماضيوانعكس االرتفاع بالحركة االجمالية في  
دوالر آالف  505مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي بزيادة قدرها  20.088مليون دوالر مقابل  20.593فبلغ 

 بالمئة.  3ونسبتها 
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 مليون دوالر في أيار الماضي، كاآلتي: 20.593وتوزع هذا المجموع البالغ  

دوالر ونسبته  ألف 351مليون دوالر، أي بتحسن قدره  19.734مليون دوالر مقابل  20.085: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 2

 44ألف دوالر ونسبته  154ألف دوالر، أي بارتفاع قدره  543دوالر مقابل آالف  508: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة.

********** 
 الجمارك اللبنانية تحبط عملية تهريب مليوني حبة كبتاغون في مرفأ بيروت الى السعودية

ضبطت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية مليوني حبة من مادة الكبتاغون في مرفأ بيروت  
موضبة داخل ماكينات لفرم الخشب. وهذه الماكينات آتية من سوريا ترانزيت عبر لبنان الى السعودية. وفي هذا 

في مرفأ بيروت، واطلع على  19رقم  االطار تفقد مدير عام الجمارك بدري ضاهر المواد المضبوطة في المستودع
عمليات التفتيش الجارية في الماكينات المضبوطة، وقدر ضاهر عدد حبوب الكبتاغون المضبوطة بحوالي مليوني 
حبة، مشيرا الى "أن هذه العملية جاءت نتيجة عمل دؤوب لعناصر شعبة المكافحة وأليام عدة وليال ونهارا إلتمام 

كد ضاهر "اعتماد الجمارك تفتيشا دقيقا ضمن استراتيجية لمكافحة التهريب وخصوصا عملية الضبط كاملة". وأ
 المخدرات، وجاءت هذه العملية في االسبوع العالمي لمكافحة المخدرات". 

وشدد ضاهر على "أن هدفنا أن نحمي االنسان ونحافظ على أمن المجتمع، وهذا أولوية ضمن خطة  
فة االدمان من تأثير على االقتصاد الوطني. نحن نضّيق الخناق على المهربين مكافحة تهريب المخدرات، لما آل

، ولكننا نعتبر بأن %100على الحدود البرية والبحرية والجوية، علما أنه ال يمكن علميا تحقيق ضبط الجمارك 
ثيق بين كافة من أجل سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي. إن التعاون الو  %100معركتنا هي للوصول الى نسبة 

كيلو من  16.5االجهزة االمنية من جيش وأمن عام وقوى أمن، أمكننا من تحقيق نجاحات عدة، منها ضبط 
 الكوكايين صباح اليوم في مطار بيروت".

 وضبط سيارتين مهربتين في مرفأ بيروت
و  ”BMW“"أن الجمارك في مرفأ بيروت ضبطت سيارتي  ”LBCI“من ناحية أخرى، ذكرت قناة  

“Mercedes”  من الطراز الجديد والفخم من دون بصمات، وألقت القبض على شخص من التابعية السورية متورط
بعملية التهريب". موضحة "أن نتيجة تحقيقات الجمارك تبين أن الموقوف في سرقة السيارتين مرتبط مع آخرين 

 بعصابة دولية لتهريب السيارات غير الشرعية".
********** 
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Summary of Lebanese International Trade Exchange in May 2018 
+/-  % +/- (USD 

million) 

April 2018 

(USD million) 

May  2018 

(USD million) 

subject 

+2 % +27 1564 1591 Total import 

-1 % -2 256 254 Total export 

+2 % +29 1308 1337 Total deficit 

 

Lebanon Trade deficit up to USD 1337 million in May 2018 

 مليون دوالر  254الى فاتورة التصدير انخفاض مليون دوالر و  1591ارتفاع فاتورة االستيراد الى 
 8201مليون دوالر في أيار )مايو(  1337عجز الميزان التجاري الى ارتفاع و 

ت عبر كافة المرافئ والبواباالى لبنان االستيراد  الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورةاحصاءات أظهرت  
 التصديرفاتورة كما بينت أن . 2018في نيسان )أبريل( عما كانت عليه ، 2018أيار )مايو( الجمركية ارتفعت في 

 من لبنان تراجعت، وقد أدى ارتفاع فاتورة االستيراد وتراجع فاتورة التصدير الى نمو عجز الميزان التجاري. 

 8201ارتفاع فاتورة االستيراد في أيار 
مليون  1564مليون دوالر في أيار الماضي، مقابل  1591فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  27دوالر في نيسان المنصرم، أي بارتفاع قدره 
 2018في أيار فاتورة التصدير وتراجع 

 256قابل ممليون دوالر   254في أيار الماضي الى قيمة فاتورة التصدير من لبنان بينما انخفضت  
 .بالمئة 1والر ونسبته مليون د 2مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي بتراجع قدره 

 2018في أيار  ارتفاع عجز الميزان التجاريو 
ارتفاع لى في أيار الماضي االى لبنان وانخفاض فاتورة التصدير منه وأدى ارتفاع قيمة فاتورة االستيراد  

 29مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي بزيادة قدرها  1308مليون دوالر مقابل  1337عجز الميزان التجاري الى 
 بالمئة. 2 امليون  دوالر ونسبته

 8201الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان في أيار 
وأفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتربع على المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في أيار الماضي،  -

مليون  25 بارتفاع قدرهمليون دوالر في نيسان المنصرم، أي  144الر مقابل مليون دو   169بتصديرها سلعا بـ
 بالمئة. 17 دوالر ونسبته

مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  133مليون دوالر مقابل  144المرتبة الثانية بتصديرها بـعلى ايطاليا وحافظت  -
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  11

مليون  2بانخفاض قدره مليون دوالر، أي  140مليون دوالر مقابل   138الثالثة بـالمرتبة كما احتفظت اليونان ب -
  بالمئة. 1دوالر ونسبته 
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 8201من لبنان في أيار تحتفظ باالولى باالستيراد االمارات العربية و    
. فقد باالستيراد من لبنانالمرتبة االولى في أيار الماضي وتمكنت االمارات العربية المتحدة من االحتفاظ ب -

 2قدره بانخفاض مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي  40مليون دوالر مقابل  38بـاستوردت سلعا لبنانية 
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي بزيادة قدرها   19مليون دوالر مقابل  21بـ باستيرادها  الى المرتبة الثانيةالسعودية ت تقدمبينما  -
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبتها  2

مليون دوالر في  19مليون دوالر مقابل  19في حين تراجعت افريقيا الجنوبية الى المرتبة الثالثة باستيرادها بـ -
 نيسان المنصرم.

 2018خالل أيار حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان بالمئة  57
مليون دوالر،  910من العام الحالي أيار وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل 

بينما كانت مليون دوالر.  1591بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  57أي ما نسبته 
 56مليون دوالر أي ما نسبته  875الحالي من العام نيسان حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل 

 35قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  1564بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة 
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته 

 2018ام من العأيار حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل بالمئة  59
مليون دوالر، أي  151من العام الحالي أيار بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل    

ون دوالر. في حين كانت ملي 254بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  59ما نسبته 
 56مليون دوالر أي ما نسبته  143الحالي من العام نيسان حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل 

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  8قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  256بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة 

 2018تمت عبر مرفأ بيروت في أيار  بالمئة من فاتورة االستيراد االجمالية 71
من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ 

ة بالمئة من القيم 71مليون دوالر أي ما نسبته  1135بيروت في أيار الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 
مليون  1118مليون دوالر، مقابل  1591االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية  71دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في نيسان المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  17فاع قدره مليون دوالر أي بارت 1564لفاتورة االستيراد والبالغة 

بالمئة،  20مليون دوالر أي ما نسبته  326كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -
مليون دوالر  2بالمئة، أي بارتفاع قدره  21مليون دوالر في نيسان المنصرم، أي ما نسبته  324مقابل 
 بالمئة. 1ونسبته 
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مليون  96بالمئة مقابل  7مليون دوالر، أي ما نسبته  109وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 14ونسبته  مليون دوالر 13بالمئة، أي بارتفاع قدره  6دوالر، أي ما نسبته 

 2018تمت عبر مرفأ بيروت في أيار  بالمئة من فاتورة التصدير االجمالية 52
كما أظهرت االحصاءات أن القيمة االجمالية للبضائع المصدرة عبر مرفأ بيروت في أيار الماضي، بلغت 

عبر كافة المرافئ والبوابات المصدرة بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع  52مليون دوالر، أي ما نسبته   133
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مرفأ بيروت في نيسان المنصرم،  130مليون دوالر مقابل  254والبالغة 

مليون  3قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  256بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  51أي ما نسبته 
 بالمئة. 2دوالر ونسبته 

 32مليون دوالر أي ما نسبته  81وجاء مطار رفيق الحريري الدولي كعادته في المرتبة الثانية بتصديره بـ -
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  2قدره بانخفاض بالمئة، أي  32مليون دوالر أي ما نسبته  83بالمئة مقابل 

مليون دوالر أي  30بالمئة، مقابل  8ي ما نسبته مليون دوالر أ 20واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 33مليون دوالر ونسبته  10قدره بانخفاض بالمئة، أي  12ما نسبته 

طار رفيق وم وتجدر االشارة أخيرا الى أن ارتفاع حركتي االستيراد والتصدير عبر مرفأي بيروت وطرابلس
 أمام الواردات والصادرات اللبنانية منعبر االراضي السورية إغالق المعابر البرية استمرار يعود الى  الحريري 

سيطرة المسلحين السوريين على الحدود البرية بين سوريا وكل من العراق واالردن والى الدول العربية وتركيا، بسبب 
 وتركيا.

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in May 2018 compared with April 2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

April  2018 (USD) 

(million)  

May  2018 (USD) 

(million)  

Country 

 

+17 % +25 144 169 1- China  

+8 % +11 133 144 2- Italy 

-1 % -2 140 138 3- Greece 

+7 % +7 96 103 4- Germany 

-11  % -12 110 98 5- USA 

+25 % +15 59 74 6- France 

+7 % +4 54 58 7- Turkey 

+18 % +7 39 46   8- Egypt 

-16 % -8 50 42 9- UAE 

-26 % -13 50 37 10- Spain 

+4 % +35 875 910 Total (USD) (million) 
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Top 10 Importing Countries from Lebanon in May 2018 compared with April 2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

April  2018 (USD) 

(million) 

May  2018 (USD) 

(million)  

Country 

-5 % -2 40 38 1- UAE 

+11 % +2 19 21 2- Saudi Arabia  

- - 19 19 3- South Africa 

+45 % +5 11 16 4- Syria  

-8 % -1 13 12 5- Qatar 

- - 10 10 6- Turkey 

+233 % +7 3 10 7- France 

-25 % -3 12 9 8- Iraq 

- - 9 9 9- Jordan  

- - 7 7 10- Kuwait 

+6  % +8 143 151 Total (USD) (million) 

 

**********  

KL suspends US$22 billion in Chinese infrastructure deals 
MALAYSIA's newly-elected government has suspended US$22 billion in China-backed 

infrastructure projects while it probes Chinese financing and alleged links to 1MDB, Malaysia's 

sovereign wealth fund. The suspension includes the East Coast Rail Link from Malaysia's east 

coast to Thailand's southern region and two pipeline projects, reports London's Financial 

Times.  

Prime Minister Mahathir Mohamad, aged 92, returned to office in May after 15 years away, 

after defeating Najib Razak, has already questioned approved Belt and Road projects that are 

now subject to review, objecting to their realization appearing to necessitate the presence of 

Chinese military forces.  "We would not like to see too many warships in this area, because 

warships attract other warships, and this place may become tense because of the presence of 

warships," said Prime Minister Mahathir Mohamad. 

The contractors commissioned for the project - China Communication Construction Company 

and China Petroleum Pipeline Bureau - received the instructions to suspend operations from 

Malaysia's government-run Malaysia Rail Link, which cited excessive costs among its reasons. 

While construction is halted the Chinese financing of the project will be investigated for 

suspicious connections with 1MDB, which has been a focus of the current administration's 

criticism of former Prime Minister Najib Rajak, who has been detained on suspicion of 

corruption. 

Seanews.com 

********** 
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 مميش: قناة السويس تحقق أعلى ايراد سنوي في تاريخها
صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة االقتصادية لمنطقة القناة، أن  

 2017سجلت خالل العام المالي الماضي الممتد من االول من شهر تموز )يوليو( احصاءات المالحة في القناة 
مليار دوالر وهو االعلى  5.6، زيادة بالعائدات بشكل مسبوق، فقد بلغ مجموعها 2018حزيران )يونيو(  31الى 

مليون دوالر  600مليارات دوالر خالل العام المالي الذي سبقه أي بارتفاع قدره  5المحقق حتى تاريخه، مقابل 
زيز لتطوير المجرى المالحي وتع اجراءات وتدابير جريئة بالمئة. وأضاف أن هيئة قناة السويس اتخذت 12ونسبته 

مكانة القناة التنافسية مع الطرق المالحية االخرى، كما أنها انتهجت سياسات تسويقية مرنة أثمرت جذب خطوط 
أكد أن االحصاءات ومؤشرات حركة المالحة بالقناة أثبتت يوما بعد يوم مالحية جديدة لم تكن تعبر القناة سابقا. و 

الجدوى االقتصادية والفنية لمشروع قناة السويس الجديدة، الذي نجح في الحفاظ على صدارة القناة ورفع كفاءتها 
لعالمية لصناعتها ا في استقبال االجيال الجديدة من السفن العمالقة ذات الغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن

 **********   لالستفادة من اقتصاديات الحجم.
 خط مالحي جديد بين العقبة االردني والدوحة القطري

يستعد رجال أعمال قطريون وأردنيون لتدشين خط مالحي بين البلدين، في شراكة لدعم التعاون االقتصادي  
بعد مضي عام على حصار قطر، ثمة محاوالت لتذليل  والتبادل التجاري بين قطر واالردن. وكشف تقرير عن أنه

عقبات التصدير من الجانب االردني عبر شراكة تجمع رجال اعمال أردنيين وقطريين لفتح خط مالحي بين العقبة 
والدوحة لنقل البضائع. وأضاف التقرير أن اللمسات االخيرة توضع على الخط البحري الجديد لبدء تشغيله، الذي 

يل عن الطريق المستخدم حاليا الذي يؤمن النقل من االردن الى الكويت أو عمان ثم الى قطر. علما سيكون البد
 أن الخط المالحي الجديد سيؤمن وصول البضائع والسلع من العقبة الى الدوحة في وقت ال يتجاوز االسبوع.

********** 
Yang Ming enters into charter agreements for 10 newbuilds 

TAIWAN's Yang Ming Marine Transport Corp says it has secured charter agreements with 

Shoei Kisen Kaisha for five 11,000-TEUers and another five 12,000-TEUers from Costamare. 

The vessels are to be delivered from the second quarter 2020 through to the third quarter the 

following year, reports Bunkerspot of Adderbury, Oxfordshire.  Said the Yang Ming statement: 

"With respect to the enforcement of the upcoming IMO rule in 2020 concerning environmental 

protection, the vessels are designed in compliance with the regulations calling for efficient 

bunker consumption."The chartered newbuilds will emit less carbon, use fuel oil containing 

limited sulphur, and will be equipped with a more efficient ballast water treatment system, said 

the company. Yang Ming operates a fleet of 106 containerships of 600,000 TEU. To reduce 

operating costs and mitigate the environmental impact of older ships, the company has an 

ongoing fleet renewal programme to replace such ships upon the expiry of their charter 

agreements. 

Hong Kong Shipping Gazette 

********** 
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 مناقصة لبناء محطة حاويات ثانية في ميناء خليفة في ابو ظبي
التحضيرية لمحطة الحاويات قالت مصادر مطلعة أن شركة موانئ ابو ظبي طرحت مناقصة االعمال  

تموز )يوليو( الجاري. وأشارت  15الثانية في ميناء خليفة في ابو ظبي، ودعت الشركات الى تقديم عروضها قبل 
كلم في السابق، وتعميق القناة الرئيسية والحوض  1كلم بدال من  3المصادر الى أن العقد يشمل بناء رصيف بطول 

ة باسم شركة "موانئ ابو ظبي" أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة الثانية بالعمل في الرئيسي للميناء. وأوضحت متحدث
 .2019الميناء بحلول أوائل العام 

********** 
 ميناء دمياط أول ميناء مصري يتعامل إلكترونيا مع الجهات الحكومية المختلفة

الداري خطيط والمتابعة واالصالح اووزارة التالمصري تم تنفيذ الربط االلكتروني بين هيئة ميناء دمياط  
(، الذي يمّكن الهيئة من التعامل اآللي مع الجهات G2Gكأول ميناء يتعامل من خالل الشبكة الحكومية الموحدة )

الحكومية المختلفة، والذي من شأنه إلغاء التعامل الورقي بينها وبين العمالء. ويأتي هذا الربط االلكتروني في إطار 
 جراءات التي من شأنها تيسير وتبسيط اجراءات العمل للوصول الى خدمات الشباك الواحد للعمالء.تنفيذ كافة اال

********** 
2M to drop an Asia-Europe loop as rates sink and capacity rises 

MAERSK's and the Mediterranean Shipping Co's (MSC) 2M Alliance plans to suspend one of 

its loops on the Asia-North Europe trade in September, but resume it in December when 

business picks up, reports American Shipper. Of the three major ocean carrier alliances, the 

2M Alliance has the strongest presence on the Asia-to-North Europe trade, according to data 

from BlueWater Reporting. 

The 2M Alliance currently operates six loops on the Asia-to-North Europe trade, deploying 68 

vessels totaling 1.21 million TEU. The OCEAN Alliance follows closely behind, operating six 

services from Asia to North Europe of 65 vessels totaling 1.04 million TEU. THE Alliance 

only operates five loops from Asia to North Europe with 52 vessels of 712,853 TEU. 

Asia-Europe spot rates have suffered in the last year. July rates from Shanghai to Europe were 

US$881 per TEU, down 10 per cent. Meanwhile, the WCI said Thursday that spot rates from 

Shanghai to Rotterdam totaled $1,661 per FEU while July Rotterdam-Shanghai rates fell 39 

per cent year on year to $826 per FEU newbuilds in 2018. 

Turkish maritime news 

********** 
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 ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا خالل االشهر الخمسة االولى من العام الحالي
الخمسة االولى من العام الحالي زيادة جيدة سجل حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا خالل االشهر  

بالمئة. وبحسب  46.2مليار دوالر بزيادة نسبتها  11.3عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد بلغ 
بيانات الجمارك الفيدرالية الروسية فإن اجمالي صادرات االتحاد الروسي الى تركيا ارتفع خالل االشهر الخمسة 

مليار دوالر، في حين بلغت الصادرات التركية الى  9.7بالمئة ليصل الى  44.6العام الحالي بنسبة  االولى من
وكانت دائرة الجمارك الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق أن  بالمئة. 60مليار دوالر بارتفاع  1.6االتحاد الروسي 

 الحالي. تركيا تعتبر رابع أكبر شريك تجاري خالل االشهر االولى من العام
********** 

 لشراء طائرات إيرباص بكين تجدد وعودها بطلبية
أعلن رئيس الوزراء الصيني أن الصين مستعدة لمواصلة المحادثات لشراء عدد كبير من طائرات الـ  

“Airbus”  تمهيدا لتوقيع عقد في الوقت المناسب، في حين ال يزال يتعين وضع اللمسات االخيرة على طلبية صينية
 خالل زيارته االخيرة الى الصين. Emanuel Macronكشف عنها الرئيس الفرنسي  ”A 320“طائرة  184لشراء 

بين  ، وهي منقسمة بالتساوييشار الى أن السوق الصينية هي السوق الثانية لشراء الطائرات في العالم 
“Airbus”  و“Boeing”  منافستها االميركية، لكن بحسب الخبراء قد تستفيد“Airbus”  من التوترات التجارية بين

طائرة تجارية خالل  7240تعتبر أن الصين ستحتاج الى أكثر من  ”Boeing“بكين وواشنطن، والرهان كبير ألن 
 التصنيع.العقدين المقبلين من مختلف شركات 

********** 
Port of Virginia posts 2.4pc increase to fiscal '18 to 2.8 million TEU 

THE Port of Virginia, centred on Norfolk, posted a 2.4 per cent year-on-year increase in 

container volume in fiscal year 2018 ending June 30 to 2.8 million TEU, said the port authority. 

"We finished the fiscal year in positive territory - our fourth consecutive fiscal year of growth," 

said Virginia Port Authority executive director John Reinhart. "Our import container volume 

was up nearly seven per cent, truck volume was up almost five per cent, barge volume was up 

six per cent and our volumes at Virginia Inland Port (VIP) and Richmond Marine Terminal 

(RMT) grew as well," he said. 

In June, the port handled 223,842 TEU, which was a year-on-year drop of 3.4 per cent reported 

the American Journal of Transportation. As in April and May, June's volumes were off when 

compared to the same months last year because of an ongoing effort to limit the number of 

empties flowing across the terminals during construction. The port is in the midst of a US$700 

million capacity expansion at its two primary container terminals, Virginia International 

Gateway (VIG) and Norfolk International Terminals (NIT). 

"We were off from our forecast, but much of that can be attributed to the effort to limit the 

empty container imports and exports," Mr Reinhart said.  
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"As a result, our total empty container volume was down by more than 76,000 TEU. What's 

important is that our action is having its desired intent, which is to increase efficiency at the 

terminals and ensure that loaded containers are our priority right now," he said. 

June's volumes at VIP and RMT were up 21 per cent and 66 per cent, respectively; breakbulk 

tonnage increased 13 per cent and total barge traffic was up 17 per cent. 

Portofvirginia.com         ********** 

 "أمجاد" الناقلة االولى من ناقالت النفط العشر تسلمتها شركة "البحري" السعودية
تسلمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" إحدى ناقالت النفط العمالقة التي أطلق عليها  

اسم "أمجاد"، وهي االولى من ضمن الناقالت العشر التي تعاقدت على بنائها مع الشركة الكورية الجنوبية للصناعات 
ناقالت نفط اضافية اختيارية،  5وة على . عال2015في العام  ”.Hyundai Samho Heavy Ind. Co“الثقيلة 

 على أن تتسلمها "البحري" خالل العامين المقبلين.
 60مترا، وعرضها  333أن طول الناقلة يبلغ  ”Yonhap News“وذكرت وكالة األنباء الكورية الجنوبية  

مليون دوالر. والمعلوم أن "البحري" تستخدم  95مليون دوالر و  85مترا، وتقدر كلفتها ما بين  29.4مترا، وارتفاعها 
ناقالت  6ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية و  36ناقلة نفط عمالقة و  46ناقلة، من ضمنها  93اسطوال مكّونا من 

 (.dry bulk cargo carrierناقالت للبضائع السائبة الجافة ) 5( و multipurposeدة االستخدامات )متعد
********** 

 إعادة تشغيل أربعة مرافئ ليبية لتصدير النفط
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقّرها طرابلس الغرب، أن أربعة مرافئ لتصدير النفط أعيد  

لألنباء، أن  ”Reuters“وذكرت وكالة  سلمتها فصائل عسكرية في شرق البالد الى المؤسسة.فتحها بعد أن 
المؤسسة أصدرت بيانا قالت فيه أنه تم رفع "حال القوة القاهرة" وهي إعفاء قانوني من االلتزامات التعاقدية عن 

اتها الطبيعية والتصدير ستعود الى مستويموانئ رأس النوف والدرة والزويتينية والحريقة، مضيفة بأن "عمليات االنتاج 
 تدريجيا خالل الساعات القليلة القادمة".

********** 
Iran threatens to shut Strait of Hormuz if Iranian boycott bites 

IRANIAN President Hassan Rouhani says that Iran could disrupt the flow of oil from the Gulf, 

while an Iranian Revolutionary Guard commander explicitly stated; "If they want to stop 

Iranian oil exports, we will not allow any oil shipment to pass through the Strait of Hormuz." 

Such a disruption would result in a monumental shift in oil transportation markets, McQuilling 

Services said in a blog, reports London's Tanker Operator One third of global crude exports 

would be removed from the market, sending crude prices well over US$100 per barrel into 

uncharted territory. Worldwide refiners will look to alternative regions for feedstock 

requirements after severe drawdowns of existing inventories. This would result in a significant 

fall in tanker demand as Arabian Gulf tanker exports account for well over five trillion 

tonne/miles annually, McQuilling concluded.  
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Meanwhile, US President Donald Trump has criticized OPEC for the recent rise in fuel prices, 

claiming that the US pays for defense for many of the groups' members. As a result, OPEC 

should make an effort to increase crude supply to pressure global pricing, he said. The closing 

of the Straits has been threatened many times before, especially during the two Israel/Arab 

conflicts in the 1960s and 1970s. 

This resulted in the shutting of the Suez Canal and the Shatt el Arab, plus the Iran/Iraq war in 

the 1980s when tankers ran the gauntlet of missile attacks when shuttling crude from Kharg 

Island to Hormuz Island. 

Thetrumpet.com 

********** 
 في موانئ شمال أفريقيا "االنتربول"منظمة من أفراد 

يض الى ثمانية موانئ بمنطقة غرب البحر األب الدولية الشرطةأفراد أعلنت هئية الدولية "انتربول" عن إيفاد  
المتوسط من أجل مساعدة السلطات المحلية في فحص الركاب و تحديد اإلرهابيين المحتملين خالل موسم 

  .االصطياف
وقالت "انتربول" في بيان صادر عنها أن العملية التي أطلق عليها االسم الرمزي "نبتون" تعالج التهديدات 

أوروبا الطرق  نوبجالتي تشكلها أسفار المقاتلين االرهابيين األجانب الذين يستخدمون للسفر بين شمال افريقيا و 
 .البحرية المتوسطية وكذا األشخاص و المتاجرون بالمخدرات و األسلحة النارية

بدعم من االنتربول  "نبتون"عملية  تونسو المغرب واسبانيا و  ايطالياو  فرنساو  الجزائروتقود كل من 
 .(Frontexومن منظمة الجمارك العالمية و الوكالة األوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل )

********** 
 مليار دوالر لبلدان الشرق االوسط 20الصين تتعهد بتقديم قروض بـ

مليار دوالر الى بلدان الشرق  20تقديم حزمة مساعدات وقروض بـ Xi Jinpingتعهد الرئيس الصيني  
االوسط التي تدخل ضمن البلدان التي تعتمد تجاهها سياسة تطلق عليها الحزام والطريق وقال أن "التنمية هي مفتاح 

والر( مليون د 15مليون يوان )نحو  100الحل لعديد من المشكالت االمنية في الشرق االوسط وأن بلده ستقدم 
مليون دوالر( أخرى لالردن وسوريا  91مليون يوان )نحو  600مساعدات لفلسطين للتنمية االقتصادية، الى جانب 

ولبنان واليمن. كما أمل إنشاء كونسورتيوم مصارف من الصين ودول عربية يمّول بثالثة مليار دوالر ستخصص 
يجابي في دول عربية لديها حاجات إلعادة االعمار لمشاريع توفر "فرص عمل جيدة وسيكون لها تأثير اجتماعي ا

نعاش الصناعة".  االقتصادي وا 
********** 
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United States confirms US$200 billion in new tariffs on China 
THE Sino-American trade war is gearing up with US President Donald Trump announcing the 

imposition another US$200 billion on the imports of Chinese goods, reports London's Financial 

Times. US Trade Representative Robert Lighthizer has been given the orders to prepare a list 

of Chinese imported products to be subjected to the tariffs, with a public notice and comment 

process running over the next two months before the measures come into effect. 

The announcement comes just days after the US signed in 25 per cent tariffs on $34 billion of 

Chinese industrial goods last Friday, with Beijing saying it was applying retaliatory measures.  

President Trump has suggested that he is willing to pursue the trade dispute even up to a total 

of $500 billion in total tariffs on Chinese imports. The latest duties would be set at a rate of 10 

per cent. "For more than a year, the Trump administration has patiently urged China to stop its 

unfair practices, open its market, and engage in true market competition," said Mr Lighthizer, 

calling Beijing's retaliation lacking in "legal basis or justification". 

The announcement has been met with criticism from members of Mr Trump's own party as 

well as democratic lawmakers, with many fearing that it will be difficult to expand the scope 

of the trade war without there being an impact on consumers. 

Telegraph.co.uk 

********** 
 : بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحريةالمصري هشام عرفات وزير النقل

ية؛ المصر ، بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصري أعلن هشام عرفات، وزير النقل
تنفيذا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ دراسة المخطط 

 .2030الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 
 وزراء مصريين ومسؤولون في قطاع النقل البحري واالكاديمية، خالل االجتماع الموسع مع «عرفات»وقدم 

عاقد عناصر الدراسة التي أعدتها اللجنة المتخصصة، والتي انتهت بالتالعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
 .مع مركز الدراسات واالستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج األلماني

لخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل ، إن الدراسة فصلت المتطلبات واالحتياجات واآلليات اعرفاتوقال 
للموانئ المصرية، بما يساهم في االستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية لخدمة 
التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت واالستفادة القصوى من التسهيالت المتاحة بالموانئ، والتأكد من 

 .األمثل لألصول وزيادة االنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب االستثمار االستخدام
، أن الدراسة ستساهم في التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالي من «عرفات»وأضاف 

حة على ووضع خطط تنفيذ محددة وواض الكفاءة واالعتمادية، وتوفير البنية األساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا،
عداد استراتيجية التطوير المستقبلي  المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية لالستثمار، وا 

والطلب والطاقة االستيعابية المطلوبة  2030لألنشطة المينائية، مع األخذ في االعتبار توقعات حركة التجارة حتى 
 .التوقعات بالموانئ طبقا لهذه

********** 
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 موانئ دبي العالمية تهدد بإجراء قانوني بشأن مرفأ في جيبوتي
 تهابعد أن أنهت حكوم جيبوتي العالمية إن الشركة قد تتخذ إجراء قانونيا بحق دبي موانئ قال متحدث باسم

 عقدا معالماضي شباط  وفسخت جيبوتي في .ميناء عقدا هذا العام مع الشركة المملوكة إلمارة دبي إلدارة منشأة
 .”Doraleh Container Terminal“   دوراليه حاويات إلدارة محطة موانئ دبي العالمية

وقالت الشركة التي مقرها دبي إنها أصدرت بيانها بعد "تقارير صحفية عن افتتاح المرحلة األولى من مشروع منطقة 
تمتع بها تالتجارة الحرة العالمية التي تقوم ببنائها شركة صينية، في تعد واضح على حقوق اإلدارة الحصرية التي 

 ."موانئ دبي العالمية
********** 

Aqaba's ACT changes strengthens its role as container entrepot to Iraq 
NEW protocols and lower terminal handling charges are expected to boost Jordan's Aqaba 

Container Terminal (ACT) as a gateway for Iraq-bound cargo, reports Dubai's Maritime 

Standard. 

"ACT is 550 kilometers, or 36 hours by road, from the Iraqi border town of Traibil 48 hours 

from Baghdad," said the report. Containers imported into Iraq will no longer have to be trans 

loaded onto new trucks as they cross the Jordanian/Iraqi border. 

"The Aqaba Container Terminal, a Maersk APM Terminals operation, has been working hard 

over the years to develop a competitive gateway to Iraq," said ACT managing director, Steven 

Yoogalingam. "This will enhance the already strong Iraqi port system and gives the business 

communities of both countries a fantastic transportation system to better support economic 

development in the region." 

Last month, ACT welcomed the maiden call of the new AR1 direct service linking Aqaba in 

Jordan with ports in China, Korea, Singapore and Malaysia. The service is jointly operated by 

THE Alliance members Wan Hai, Hapag-Lloyd, Yang Ming (YML) and the Ocean Network 

Express (ONE). The extra capacity deployed by the lines into Aqaba provides ample space to 

support the needs of the Iraqi market. 

The terminal handled 804,000 TEU in 2017, making it the second-busiest container facility on 

the Red Sea after Jeddah. Iraqi imports moving through Aqaba port grew by 86 per cent in 

2017, with the leading sources being China, Turkey, Iran, South Korea and the United States. 

The maritime standard 

********** 

 مجلس النواب التونسي يوافق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري مع مصر
ن مبرمجة اتفاقية تعاو وافق مجلس النواب التونسي على مشروع القانون االساسي المتعلق بالموافقة على  
تشرين الثاني )نوفمبر( من العام الماضي، بين تونس ومصر في مجال النقل البحري. وكانت الحكومتان  12بتاريخ 

التونسية والمصرية وّقعتا أيضا على مشروع مذكرة للتعاون بين ديواني الموانئ البحرية والتجارية التونسية والهيئة 
 لمصري.العامة لميناء االسكندرية ا

********** 
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Global laden boxes hit 14.4 million TEU in May, up 1.3pc: CTS tally 
OCEAN carriers moved 14.4 million TEU in May worldwide, a 1.3 per cent year-on-year 

increase, according to a Container Trade Statistics (CTS) report. This reflected strong growth 

in imports and exports to and from Europe and exports from North America, which was offset 

by a decline in Asian volumes, said CTS, based in London area Woking. 

April to May, global volumes increased 4.3 per cent. Exports from Europe rose 3.1 per cent to 

2.5 million TEU, while imports were up 2.6 per cent to 2.8 million TEU. But Far East exports 

fell one per cent to 8.4 million TEU in May, while imports slipped 0.2 per cent to 5.7 million 

TEU year on year. North American exports rose one per cent to 1.4 million TEU, but imports 

were unchanged at 2.4 million TEU. Year-to-date in the first five months of 2018, volumes 

increased four per cent to 68.6 million TEU year on year. 

Schednet.com 

********** 

“Evergreen”  تفّعل خدماتها بين آسيا وشرق أفريقيا 
التايوانية أنها اتخذت االجراءات والتدابير لتفعيل خدماتها بين آسيا وشرق  ”Evergreen“أعلنت مجموعة  

أن التنمية االقتصادية التي شهدتها منطقة شرق أفريقيا في السنوات  ”Evergreen“أفريقيا. وقال بيان صادر عن 
االخيرة، ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملموس الذي انعكس ايجابا على حركة النقل البحر. وقد دفعت هذه 

على تعزيز وجودها وتفعيل نشاطها في المنطقة، عبر زيادة عدد البواخر التي  ”Evergreen“العوامل مجموعة 
،  ”Shanghai”  ،“Ningbo“تستخدمها وتأمين الخدمات البحرية المنتظمة المباشرة بين المرافئ الصينية: 

“Shenzhen”  ،“Shekou”  و مرفأ“Mombasa” .الكيني الواقع في شرق أفريقيا 
********** 

CMA CGM withdraws Iran service due to threat of US sanctions 
THE US administration's decision to renew sanctions on businesses operating in Iran has 

prompted French shipping giant CMA CGM to end its service to the country. 

"Our Chinese competitors are hesitating a bit, so they may have different relationships with the 

Trump administration but we apply the rules," chief executive Rodolphe Saade told an 

economic conference in Aix-en-Provence in southern France. Mr Saade added that his 

company's cooperation agreement with the Islamic Republic of Iran Shipping Lines allowing 

it to lease spaces for vessels, operate joint shipping lines and cooperate on the use of port 

terminals had also been suspended, reported Radio Free Europe. 

Iranian President Hassan Rohani has called on European Union leaders to do more to offset US 

actions to protect his country's economy. "The Europeans always show their goodwill [in the 

nuclear dispute], but in the end, pragmatic decisions and steps are necessary," Mr Rohani told 

his cabinet after he met with EU leaders in Vienna. In recent weeks, several major European 

companies have said they will exit Iran unless US sanctions are waived. Last month European 

signatories to the 2015 nuclear deal with Tehran - France, Britain and Germany, as well as the 

European Union - called on the United States to spare EU firms doing business with Iran from 

punitive measures. 

Maritime-executive.com 

********** 
41/42 

ICN – Newsletter nr. 87 – July 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-42- 

 والطلبشركات مالحة عالمية تعلق خدمات بعض خطوطها لتحقيق التوازن بين العرض 
قررت شركات مالحة عالمية عدة، ال سيما تلك التي تهيمن على القسم االكبر من التجارة البحرية، تقليص  

حجم خدماتها البحرية ليتكّيف مع التراجع المسجل في حركة التجارة البحرية العالمية وتحقيق التوازن بين العرض 
في بلدان الشرق االقصى. فقد أعلنت  ”Golden Week Holiday“والطلب، بعد انتهاء "عطلة االسبوع الذهبي" 

 Cosco“الفرنسية،  ”CMA CGM“السويسرية،  ”MSC“الدانمركية،  ”Maersk“كل من شركات المالحة التالية: 
Shipping”  ،الصينية“Hapag Lloyd”  االلمانية و“Ocean Network Express (ONE)”  عن تعليق

خدمات خدمات أحد خطوطها البحرية العاملة بين آسيا وأوروبا، وذلك اعتبارا من االسبوع االخير من الربع الثاني 
 من العام الحالي، على أن تستأنف خدمات هذا الخط فور استعادة التجارة البحرية عافيتها. 

ة نحو العالم بأسطول تبلغ سعته االجماليويذكر أن هذه الشركات البحرية تحتل المراتب الست االولى في  
بالمئة من السعة االجمالية لالسطول التجاري العالمي  67مليون حاوية نمطية، أي ما نسبته حوالي  15.200
 ********** مليون حاوية نمطية. 22.330والبالغ 

Cosco clears last hurdle in OOIL takeover as US gives approval 
COSCO Shipping Holdings says it has the long awaited approval from US regulators of its 

US$6.3 billion acquisition of Hong Kong's Orient Overseas International Ltd (OOIL) the 

parent of its principal holding Orient Overseas Container Line (OOCL), Reuters reports While 

the US Committee on Foreign Investment has no specific jurisdiction over the takeover of one 

Chinese company by another, the United States is free to forbid such a company to trade with 

in United States ports. Cosco said on June 30 that all pre-conditions for the OOIL offer made 

last year had been met after receiving approval by the Chinese anti-monopoly regulator. It 

already has approvals from European and United States anti-monopoly regulators. In a 

regulatory filing, Cosco said the US Committee on Foreign Investment had notified it that it 

does not have any outstanding security issues following an agreement with the US government 

to divest the Long Beach container terminal business to a third party.  

Cosco said ownership of the container terminal business will be transferred to a trust while a 

buyer is sought. There had been concerns the trade fight between Beijing and Washington 

might end up hampering major deals by US or Chinese firms seeking regulatory approval. 

Cosco acquisition of OOIL will see the Chinese shipping giant become the world third-largest 

container shipping line. The deal is the latest in a wave of mergers and acquisitions in global 

container shipping that has left the top six shipping lines controlling 63 per cent of the market 

and comes at a time when the industry is experiencing a recovery after a lengthy downturn. 

Seatrade-maritime.com 

********** 
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