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 Index –الفهرس 
 

 6/9 وفاقي. يالغرفة الدولية تعقد جمعيتها العمومية العادية السنوية في جو تضامن -

  .بتضامن أعضاء الغرفة ودعمهم للهيئة االداريةزخور يشيد  -

  تراجع حركة مرفأ بيروت مؤشر سلبي لتفاقم االوضاع االقتصادية في البالد. -

  .لحكومة العتيدةمطالبة المسؤولين والسياسيين بالتعاون لتشكيل ا -

  .والدة الحكومة ينعكس ايجابا على الحركة االقتصادية وعلى القطاعين المرفئي والبحري -

  .التقرير االداري يلخص أهم االنجازات والنشاطات واالعمال للهيئة االدارية -

  .مكانة مرموقة للغرفة ومشاركة فاعلة لها في المؤتمرات والندوات -

   ت.مشاريع التطوير والتوسيع في مرفأ بيرو وبدور فاعل للغرفة في تسهيل المعامالت وتحسين الخدمات  -

  .ؤولينمقترحات الغرفة تحظى باهتمام المس -

عجاب من قبل كافة الهيئات االقتصادية  - واالجهزة قل والتجارية والنالنشرة االلكترونية للغرفة محط اهتمام وا 
 .االمنية والسفارات

 

  الغرفة المنصة االبرز ألخبار النقل البحري محليا واقليميا ودوليا. -

  الغرفة تستمد قوتها من تضامن أعضائها ودعمهم لها. -

  عالقة الغرفة مميزة مع كافة المسؤولين. -

  .غرفة سليم ومالءتها المالية جيدةالوضع المالي لل -

  .7/8/2018الى  25/7/2017إبراء ذمة الهيئة االدارية للغرفة لفترة واليتها المتتدة من  -

 9 فنيانوس: مرفأ بيروت بحاجة الى توسيع ليتمكن من استيعاب الحركة الكبيرة التي يتعامل معها. -

- Lira strong unaffected by Turkish crash.Lebanese  10 
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- e period of Summary of Beirut port statistics at June 2018 compared with the sam

2017. 

11/14 

انخفاض حركة مرفأ بيروت االجمالية لم ينعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في  -
 .2018النصف االول من العام 

 

  ستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا.تراجع الوزن االجمالي للبضائع المستوردة برسم اال -

  .ارتفاع مجموع الحاويات -

تراجع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية وارتفاع مجموع  -
 .الحاويات برسم المسافنة

 

  .انخفاض مجموع السيارات -

  .لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء ةانخفاض الحركة االجمالي -

 14/15 .نصيبرائد خوري: على لبنان أن يبرم اتفاقا مع سوريا الستخدام معبر  -

 15  مرفأ طرابلس يتحول الى ميناء للترانزيت البحري )المسافنة(. -

- Tourist tax free spending up near 10 pc this year. 15/16 

- nal trade exchange at June 2018 compared with Summary of Lebanese Internatio

.7the same period of 201 

16/20 

- Lebanon trade deficit down to USD 8042 million at June 2018.  

  .2018الر في النصف االول من العام مليون دو  8042انخفاض عجز الميزان التجاري اللبناني الى  -

  تراجع قيمة فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير. -

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

دان العشرة االولى لبالمئة حصة الب 61بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان، و  56 -
 .هالمستوردة من

 

  .التصدير من لبنان تم عبر مرفأ بيروت بالمئة من 05بالمئة من االستيراد الى لبنان و  71 -

- 6 months of 2018. stTop 10 exporting countries to Lebanon in the 1  

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

 20 النظر في مواقفنا من العالقة مع سوريا.علي حسن خليل: علينا أن نعيد  -

 21 غازي زعيتر: هناك حاجة لالتصال بالجانب السوري لتسهيل فتح معبر نصيب أمام اللبنانيين. -

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

2017. 

21/23 
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  .استمرار تراجع حركة مرفأ طرابلس انسحب أيضا على مجموع الواردات -
  .انخفاض عدد البواخر وكميات البضائع والشاحنات وارتفاع حركة الحاويات وتراجع مجموع الواردات -
 23 .سالمة: ال أزمة مالية في لبنان واالصالحات مطلوبة -
- visit not to defy anybody. Syria :Hajj Hassan meets Syrian PM, says 24 

 24/25 انخفاض عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل النصف االول من العام الحالي. -
- th half of 2018 compared wi stSummary of containers handled at Beirut Port in 1

the same period of 2017. 

25/29 

  .2018ارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ بيروت خالل النصف االول من العام  -
  تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية. -
  .استيرادا وتصديراالت بأسماء الوكاالت البحرية التي احتلت المراتب االمامية تبد -
  .بالمئة من مجموع الحاويات 32شكلت ارتفاع مجموع الحاويات برسم المسافنة التي  -
  كة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي هو االول منذ اندالع الحرب في سوريا.تراجع حر  -
 29 مرفأ بيروت عضو في الجمعية التأسيسية لمرافئ المتوسط. -
 29/32 االقتصادية والمالية. زخور: تراجع حركة مرفأ بيروت مؤشر سلبي يؤكد تفاقم االوضاع -
  مخطط توجيهي يحدد دور مرفأ بيروت مستقبال. -
  الباحات في المرفأ خففت الضغط عن محطة الحاويات وحالت دون تجدد االزدحام وتفاقمه. -
  حيوي للبنان واستراتيجي لبلدان المنطقة.معبر نصيب  -
  محطة الحاويات في مرفأ بيروت أنقذت الصادرات اللبنانية من كارثة محتمة. -
  دور هام لمرفأ طرابلس على صعيد التصدير. -
  البري عبر معبر نصيب أدنى والرحلة أسرع. كلفة النقل -
  .استعادة حركة التصدير البري نشاطها مرتبط بتطور العالقات بين لبنان وسوريا -
- Summary of Lebanese International trade exchange in June 2018 compared with 

ay 2018.M 

32/36 

- Lebanon trade deficit up to USD 1401 million in June 2018.  

  .2018في حزيران )يونيو(  مليون دوالر 1401ارتفاع عجز الميزان التجاري الى  -
 

3/54 

ICN – Newsletter nr. 88 – August 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-4- 

  .هالتصدير منتراجع فاتورة ارتفاع فاتورة االستيراد الى لبنان و  -
  تحدة االولى باالستيراد من لبنان.الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان، واالمارات العربية الم -
  .بيروت تم عبر مرفأبالمئة من فاتورة التصدير من لبنان  50بالمئة من فاتورة االستيراد الى لبنان و  71 -
  هل يستفيد لبنان من إعادة فتح معبر نصيب ؟ -
العشرة االولى بالمئة حصة البلدان  60حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان، وبالمئة  55 -

 .المستوردة منه
 

- Top 10 exporting countries to Lebanon in June  2018.  

- g countries from Lebanon in June 2018.Top 10 importin  

 36 الجمارك تضبط كمية كبيرة من االدوية منتهية الصالحية ومستودع لألحذية المزورة والمهربة. -
 36/37 .2018ول من العام فرنسبنك: أداء االقتصاد اللبنانية حافظ على نموه العام في النصف اال -
 38 نحاس: نعمل على تحرير مرفأ طرابلس من القيود االدارية. -
 38 .2018ماليين راكب في مطار رفيق الحريري حتى تموز )يوليو(  5 -
- port statistics in June 2018 compared with May 2018.Summary of Beirut  39/42 
  .2018تراجع حركة مرفأ بيروت االجمالية انسحب على مجموع الواردات في حزيران )يونيو(  -
  اخر والحاويات.انخفاض كميات البضائع وعدد السيارات وارتفاع عدد البو  -
تراجع كميات البضائع والحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض البضائع اللبنانية والحاويات  -

 المصدرة مألى ببضائع لبنانية.
 

  ارتفاع مجموع الحاويات برسم المسافنة. -
  انخفاض عدد السيارات. -
  جمالية ينعكس سلبا على مجموع الواردات.تراجع الحركة اال -
 42 .االردن يستعد إلعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا -
- King Abdullah port enjoys 51 % rise in volumes. 42 

 43 .2018انخفاض حركة مرفأ العقبة االجمالية مقابل ارتفاع حركة الحاويات حتى تموز )يوليو(  -
 43/44 عالم النصر أثرت ايجابا على قطاع النقل البحري السوري.وزير النقل السوري: م -
- half net profit. stDP World cautions on trade, posts 2.1 % drop in 1 44 
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 44 .2017ن دينار تونسي قيمة التحويالت للتونسيين في الخارج في العام مليو  4499.6 -

 45 .2018ارتفاع ايرادات قناة السويس في تموز )يوليو(  -

 45 موانئ دبي العالمية توقع اتفاقا لتطوير وتشغيل مركز لوجستي في مالي. -

- PSA taking 60 % stake in Canada port facility. 45/46 

 46/47 الفرنسية. ”Bolloré“جديد للخدمات اللوجستية بين شركة "البحري" السعودية و  مشروع مشترك -

- “OOCL” cancels sailings to meet slowdown after Chinese National Day. 47 

 47/48 الحرب التجارية مستمرة بين واشنطن وبكين. -

- Container port demand to grow, trade war permitting. 48 

- Seaspan’s Q2 net profit soars 140pc thanks to GCL acquisition. 48/49 

 49 أفقر رئيس سابق في العالم "يرفض الحصول على راتب تقاعدي".هذا ليس في لبنان !  -

- flagged 9.600 TEUer busted in Caribbean with ton of cocaine.-pore’S 49/50 

 50 مليار ريــال. 5.9بالمئة في عامين وتفقد  55اجع ة تتر يواردات السيارات في السعود -

 50 رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة االردنية: فتح معبر نصيب يزيد حجم الصادرات الى مليار دوالر سنويا. -

- DSV’s profit up to US$ 228 million with all units doing well. 51 

- Trump  51 السيارات الى أميركا.يهدد كندا برسوم على صادراتها من 

- Diana Shipping books profit in Q2, 2018. 52 

 52 رفع الرسوم الجمركية التركية على واردات أميركية. -

- Taiwan’s top lines in the market for 50 feeder vessels. 53 

 53 .دبي االولى عالميا بمساهمة قطاع السياحة في الوظائف -

- duties on $ 16 billion of Chinese goods.US readies to slap  53/54 

 300ER”-“B777. 54لبيع واستئجار طائرة بوينغ  ”Alafco“صفقة بين الخطوط الجوية الكويتية و  -

 

باإلمكان االطالع على كافة النشرات االلكترونية وأخبار الغرفة على الموقع االلكتروني للغرفة الدولية 
  www.icnbeirut.com  للمالحة في بيروت 
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وتؤكد  يفي جو تضامني وفاقالسنوية الغرفة الدولية للمالحة في بيروت تعقد جمعيتها العمومية العادية 
 االستمرار في تعزيز دورها وتفعيل نشاطها داخليا وخارجيا

عقد أعضاء الغرفة الدولية للمالحة في بيروت جمعية عمومية عادية برئاسة ايلي زخور وحضور أعضاء  
 كالهيئة االدارية والمستشار القانوني للغرفة المحامي اسكندر نجار ومفوض المراقبة المالي وليد العمري. كما شار 

عضوا،  19منتسبة للغرفة، وبذلك تأمن النصاب القانوني البالغ  37وكالة بحرية من أصل  26في االجتماع 
 وبالتالي اعتبرت الجمعية العمومية العادية مجتمعة بصورة قانونية.

وبعد وقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة كل من جاك سعاده، نقوال ابو رجيلي وحسن الجارودي، الذين  
 أعضاء في الغرفة وتركوا بصمة بفضل جهودهم التي بذلوها في قطاع النقل البحري لبنانيا ودوليا.كانوا 

 افتتاح الجمعية العمومية العادية
افتتح زخور االجتماع بكلمة رحب بها بالمجتمعين، شاكرا حضورهم، منّوها بالجو الوفاقي المخّيم على  

ن تعزيز دورها وتفعيل نشاطها خارجيا وداخليا وجعلها تحتل موقعا أجواء الغرفة وبتضامن أعضائها، ما مّكنها م
 مميزا في ميدان النقل البحري اللبناني والعربي، وتحقيق مطالب طالما طالب بها الوكالء البحريون.

 تراجع حركة مرفأ بيروت ألول مرة منذ سنوات
 منذ شهر أذار )مارس( الماضي، وتطرق زخور في كلمته الى التراجع الذي ما يزال يسجله مرفأ بيروت 

وهو االول منذ سنوات عدة، واعتبره مؤشرا سلبيا لتفاقم االوضاع االقتصادية "ألن مرفأ بيروت هو الواجهة االقتصادية 
في البالد، فإن كانت حركته جيدة يعني أن القطاعات االقتصادية كافة في أحسن أحوالها، من مصارف وشركات 

والمتعاملين مع المرفأ، والعكس صحيح". وتابع زخور "أن التأخير الحاصل في تشكيل  تأمين وتجار والعاملين
الحكومة، ساهم في تفاقم هذا التراجع"، مطالبا المسؤولين والسياسيين المعنيين بالتعاون في ما بينهم لوالدة الحكومة 

 لمرفئي.صا في القطاعين البحري واالعتيدة بما ينعكس ايجابا على الحركة االقتصادية في البالد برمتها، وخصو 
 التقرير االداري للهيئة االدارية

ثم تال التقرير االداري عن أهم االنجازات والنشاطات واالعمال التي قامت بها الهيئة االدارية  
ن هذه الوالية تميزت كسابقاتها بوفرة أ» ، فأشار الى 7/8/2018الى  25/7/2017خالل واليتها الممتدة من 

ءات واالجتماعات واالتصاالت، حيث تمكنت الهيئة من خاللها تحقيق مطالب عدة للوكالء البحريين، ومعالجة اللقا
 مشاكل طارئة تعترض أعمالهم وممارسة نشاطهم في مرفأ بيروت.
 مكانة مرموقة للغرفة

ر الكبير الذي تتبّوأها والتقديإن النشاطات المميزة للغرفة واالنجازات التي تحققها، تؤكد المكانة المرموقة التي      
 تحظى به من قبل كافة المسؤولين المعنيين في قطاع النقل البحري، على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
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 مرات والندوات...مشاركة فعالة في المؤت
فغرفتكم تتلقى عشرات الدعوات شهريا لحضور المؤتمرات والندوات واالجتماعات التي تعقد في لبنان 
قليميا، ال سيما حول االدوار المحورية التي  والخارج، وإللقاء الكلمات حول أوضاع قطاع النقل البحري محليا وا 

يع لمتوقع أن يلعبها أيضا مرفأ طرابلس بعد مشاريع التوسأصبح يلعبها مرفأ بيروت في الشرق المتوسط، ومن ا
والتجهيز التي شهدها في السنوات القليلة الماضية. فكما تعرفون من محاضر االجتماعات التي تعقدها الهيئة 
والتعاميم التي تصدرها، أن غرفتكم تكون دائما حاضرة وممثلة في معظم تلك اللقاءات والندوات وتكون لها كلمات 

 و مداخالت تحظى باهتمام المشاركين فيها.أ
 مقترحات الغرفة تحظى باهتمام المسؤولين

وال بد من االشارة الى أن مشاركة الغرفة في االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها المديرية العامة للنقل 
القضائية، كانت وث القانونية و البري والبحري والجمارك اللبنانية والهيئات االقتصادية والمالية والمركز العربي للبح

تعطي مع المقترحات التي تقدمها، قيمة مضافة لتلك اللقاءات. كما أن اجتماعات العمل التي عقدتها مع المدير 
العام للجمارك االستاذ بدري ضاهر والرئيس المدير العام لمرفأ بيروت المهندس حسن قريطم وشركة "خطيب 

لمشاكل ومعوقات جمركية ومرفئية عدة، وأدت الى تسهيل المعامالت وتبسيطها وعلمي" االستشارية، أثمرت حلوال 
 من جهة، والمشاركة في طرح تصورها لمشاريع التطوير والتوسيع في مرفأ بيروت من جهة أخرى.

 نشرة الكترونية رائدة
ية ولن ننسى بمناسبة انعقاد هذه الجمعية العمومية، من أن نتحدث أيضا عن النشرة االلكترون

“Newsletter”  ومن دون توقف، والتي أضحت محط اهتمام كبير 2011التي تصدرها الغرفة شهريا منذ العام ،
عجاب واسع من قبل الهيئات المالحية واالقتصادية والغرف التجارية في لبنان والخارج، واالجهزة االمنية والعسكرية  وا 

 ائل االعالم. إن هذا التقدير واالهتمام بالنشرة يعودان الىوالسفارات العربية واالجنبية باالضافة الى مختلف وس
االحصاءات الدقيقة التي تنشرها عن أوضاع النقل البحري اللبناني والعربي والمرافئ اللبنانية والعربية واالجنبية 

ث صدر يوشركات المالحة العالمية، باالضافة الى نشاطات الغرفة وأخبارها. إن هذه النشرة مستمرة بالصدور ح
 لشهر تموز )يوليو( الماضي. 87العدد االخير منها رقم 

 موقع إلكتروني مميز
ما يزال يسجل ارتفاعا متواصال  www.icnbeirut.comكما نذكر الزمالء بأن الموقع االلكتروني للغرفة 

 بعدد زواره يوميا. 
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 المنّصة االعالمية االبرز ألخبار النقل
ونشير أيضا الى أن الغرفة ما تزال المنصة االعالمية االبرز ألخبار النقل البحري اللبناني والعربي 

فتكم ضيفة على إحدى وسائل االعالم الداخلي أو الخارجي للتحدث عن واالجنبي، فال يمر أسبوع إال وتكون غر 
أوضاع النقل البحري اللبناني والعربي واالجنبي، علما أنه كان لغرفتكم لقاءات إعالمية مكثفة خالل االسبوعين 

ى حديث االضافة الالمنصرمين: مع جريدة "المستقبل" و "أخبار اليوم" ومجلة "االمن العام" و "النشرة االقتصادية"، ب
 الى "االذاعة اللبنانية".

 التضامن والتأييد حقق تلك االنجازات
وال يسعنا أخيرا إال أن نؤكد مجددا أن الغرفة الدولية للمالحة في بيروت تستمد قوتها من تضامن أعضائها 

ائم مع هيئتها م ووقوفهم الدودعمهم لها، ولم يكن بمقدورها القيام بتلك النشاطات وتحقيق هذه االنجازات دون تأييده
 االدارية.

 عالقات مميزة مع كافة المسؤولين
تنتهز الهيئة االدارية هذه المناسبة لالعراب عن شكرها لمعالي وزير االشغال العامة والنقل االستاذ يوسف 

، الذين ”BCTC“ فنيانوس، والمسؤولين في وزارة النقل وادارتي المرفأ والجمارك وللشركة المشغلة لمحطة الحاويات
يعربون عن اهتمام خاص وتجاوب متواصل مع المطالب التي تتقدم بها الغرفة. كما تثّمن العالقات الجيدة والمتينة 

 التي تربطها بمحطة ارشاد السفن والنقابات واالجهزة العسكرية واالمنية المتواجدة في مرفأ بيروت. 
 يتقدير المستشار القانوني ومفوض المراقبة المال

ال بد من أن ننّوه أيضا بالجهود التي يبذلها المستشار القانوني للغرفة االستاذ اسكندر نجار للدفاع عن 
مصالح الغرفة، ونعرب عن تقديرنا لتعاونه الصادق واهتمامه الكبير بأمور الغرفة وقضاياها. كما نوجه تحية 

 حسابات الغرفة.لمفوض المراقبة السيد وليد العمري الذي يبدي اهتماما خاصا ب
 الغرفة الحاضنة لألسرة المالحية والمرفئية

وتشكر الهيئة االدارية مجددا الزمالء أعضاء الغرفة على ثقتهم، وهي تعدهم بأنها ستظل الحاضنة لألسرة 
 «.والمدافعة عن مصالحهاالمالحية والمرفئية 

 االعوام السابقةالمالي للغرفة أفضل من الوضع 
، الذي أشار فيه الى أن 2017قبة المالي وليد العمري، التقرير المالي للغرفة للعام ثم تال مفوض المرا 

الوضع المالي سليم وأفضل مما كان عليه في االعوام السابقة، وأن المالءة المالية جيدة. فأوضح زخور أن السياسة 
، ساهما ض أعضاء الغرفة مشكورينالتقشفية التي تواصل الهيئة االدارية ممارستها والدعم المالي الذي يقدمه بع

 في تكوين هذه المالءة المالية المتينة.
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 فتح باب المناقشة
 مرفأ بيروت، أكد زخور مجددا بأن ثم فتح باب المناقشة، وردا على سؤال عن سبب انخفاض الحركة في 

تفاقم االزمات السياسية واالقتصادية في البلد واالوضاع االمنية المتدهورة في المنطقة من جهة، والتأخير المتواصل 
في تأليف الحكومة من جهة أخرى، انعكس سلبا على حركة مرفأ بيروت خاصة والقطاعات االقتصادية عامة. 

في النصف االول من العام الحالي، جاءت ألول مرة أدنى مما كانت عليه في الفترة ذاتها فحركة المرفأ االجمالية 
من العام الماضي، باستثناء حركة الحاويات التي سجلت ارتفاعا صغيرا نتيجة للزيادة التي حققتها حركة الحاويات 

 برسم المسافنة.
 إبراء ذمة الهيئة االدارية

ت الجمعية العمومية العادية على إبراء ذمة الهيئة االدارية لفترة واليتها وبعد إقفال باب المناقشة، وافق 
 .7/8/2018الى  25/7/2017الممتدة من 
ثم دعت الهيئة االدارية الحضور الى حفل كوكتيل في مقر الغرفة، حيث جرى قطع قالب حلوى باسم  
 الغرفة.

********** 
 من استيعاب الحركة الكبيرة التي يتعامل معهافنيانوس: مرفأ بيروت بحاجة الى توسيع ليتمكن 

قال وزير االشغال العامة والنقل في حكومة تصريف االعمال يوسف فنيانوس: "ربما في االعادة إفادة، أنا  
قلت أمام لجنة االشغال النيابية أن المخطط التوجيهي لتوسعة مرفأ بيروت الذي أعدته شركة "خطيب وعلميا" هو 

لمي مع العامة وأصحاب الشأن قبل عرضه على مجلس الوزراء الذي يعود له وحده اتخاذ القرار خاضع للنقاش الع
 بالسير بالمخطط أو من عدمه، أرجوكم ال حاجة بالصراخ بهدوء".

مليار ليرة  400وكان فنيانوس قد أوضح في مؤتمر صحفي، أن المرفأ يدخل الى خزينة الدولة زهاء  
ه التوسعة ألنه لم يعد يستوعب هذا الكم من العمل، في حال بقي على ما هو عليه لبنانية، وهو بحاجة الى هذ

بالمئة، ونحن طلبنا من االمانة العامة لمجلس  60نتيجة التطور الحاصل. وهناك نقص في الجهاز البشري بنسبة 
العمل بها طرق يتم  3الوزراء، وضع بند أساسي على جدول االعمال لملء الشواغر دون محاصصات، وهناك 

 لملء المراكز الشاغرة، منها العقد الجماعي".
ووقع فنيانوس مع الرئيس المدير العام لمرفأ بيروت المهندس حسن قريطم ورئيس االتحاد العمالي العام  

رئيس نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت الدكتور بشارة االسمر وأمين سر نقابة عمال وموظفي المرفأ خليل زعيتر، 
 لجماعي للعمال والموظفين في المرفأ.العقد ا

********** 
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Lebanese lira strong  unaffected by Turkish crash 
 The Lebanese lira has not been affected by the jitters caused the crash of the Turkish currency. 

Many currencies around the world were caught by the contagion of the crash of the Turkish 

lira. The Lebanese currency will not be affected because it is well protected by large foreign 

asset reserves of the Central Bank (BDL), said Marwan Barakat, Chief Economist and Head of 

Research at the Bank Audi group. 

BDL’s foreign asset reserves have reached more than $44 billion, which is equivalent to 82 

percent of the Lebanese lira money supply, Barakat said. This is double the 41 percent average 

reserve adequacy of countries with similar ratings, and it gives BDL a robust capacity to defend 

the currency peg, he said. 

The sharp depreciation of the Turkish lira is having a ripple effect on some currencies in 

emerging markets as investors fear contagion. In advanced economies, the exchange value of 

some currencies dropped while other currencies are considered safe havens, such as the U.S. 

dollar, the Swiss Franc, and the Japanese yen, all of which have gained in value.  

The euro slid to a fresh 13-month low of $1.1365 before recovering slightly. Emerging market 

currencies slumped further, and the yen surged to a six-week high. South Africa’s rand was 

down, Mexico’s peso was lower and the Russian ruble also dipped, as did the Indian rupee and 

Indonesian rupiah. China’s yuan dropped by almost half-a-percent. 

Turkey’s lira rebounded on Monday from record lows after its central bank pledged to provide 

liquidity and cut reserve requirements for banks, but the currency was still down around ten 

percent on the day. It has shed more than two-fifths of its value in 2018.  

Toufic Karam, Head of Capital Markets at FFA Private Bank, said that the crash of the Turkish 

pound was mainly the result of a political clash between the United States and Turkey, and it 

is not having any impact on the local currency. The Lebanese lira is pegged to the U.S. dollar 

and is not an object of speculative trading, Karam said.  

A prolonged low exchange value of the Turkish currency makes imports from Turkey cheaper 

and local exports to that country more expensive. Local imports from Turkey reached $777 

million in 2017 while exports to Turkey totaled $120 million. 

BNY Mellon’s Chief Currency Strategist Simon Derrick said to Reuters that without more 

meaningful action from Turkish authorities, there would be more pressure on the Turkish lira. 

“With signs of contagion already starting to emerge elsewhere ... in a fragile August market, 

the worry must be that risk aversion returns very rapidly,” he said. The news agency cited 

Ulrich Leuchtmann, foreign exchange strategist at Commerzbank in Frankfurt as saying: “The 

big fear in the market is that we are headed for a full-blown emerging market crisis.”  

Business News 

********* 
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Summary of Beirut Port Statistics at June 2018 

compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st 6  months  

2018 

1st 6 months 

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

920 925 -5 -1 % 

Total Tonnage handled (tons)  3,917 million 4,253 million -336 thousand -8 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

3,460 million 3,770 million -310 thousand -8 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

457 483 -26 -5 % 

Total Containers handled (TEU) 639,323 627,658 +11,665 +2 % 

Total containers imported (TEU) 310,971 307,944 +3,027 +1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

209,158 209,768 -610 -1 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

837 1,345 -508 -38 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

100,976 96,831 +4,145 +4 % 

Total containers exported  (TEU)  314,226 305,236 +8,990 +3 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

40,549 46,427 -5,878 -13 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

171,577 162,620 +8,957 +6 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

102,100 96,189 +5,911 +6 % 

Total containers transshipment (TEU) 203,076 193,020 +10,056 +5 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

14,126 14,478 -352 -2 % 

Total cars handled (cars) 38,835 57,522 -18,687 -32 % 

Total imported cars (cars) 34,593 48,256 -13,663 -28 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 4,242 9,266 -5,024 -54 % 

Total port revenues (USD) (million)  118,690 116,028 +2,662 +2 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

5,295 3,156 +2,139 +68 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

123,985 119,184 +4,801 +4 % 
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انخفاض حركة مرفأ بيروت االجمالية لم ينعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في 
 النصف االول من العام الحالي 

 مليون دوالر  123.9ألف سيارة و  38.8ألف حاوية نمطية،  639.3مليون طن،  3.917باخرة،  920
مما أدنى الحصاءات أن مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في النصف االول من العام الحالي، أظهرت ا

فقد تراجع عدد البواخر والوزن االجمالي للبضائع وعدد السيارات كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
 با على المجموع العام للوارداتمقابل ارتفاع المجموع العام للحاويات. كما بينت أن هذا التراجع لم ينعكس سل

 المرفئية ورئاسة الميناء، والذي جاء أكبر مما كانت عليه في االشهر الستة االولى ذاتها من العام الماضي.
 8201و  7201مقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في النصف االول من  
، االرقام 2018و  2017ن العامين وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل النصف االول م

 التالية:
 بالمئة. 1ونسبته بواخر  5قدره بتراجع بواخر، أي  925باخرة مقابل  920: بلغ مجموع البواخر
 336 درهقبانخفاض ماليين طن، أي  4.253ماليين طن مقابل  3.917: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 8 ألف طن ونسبته

 ماليين طن في االشهر الستة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 3.917هذا الوزن االجمالي البالغ وتوزع        
بتراجع مليون طن، أي  770.3مليون طن مقابل  460.3: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 8ألف طن ونسبته  310قدره 
طن ألف  26قدره بانخفاض ألف طن، أي  483ألف طن مقابل  457وزنها  : بلغالبضائع اللبنانية المصدرة بحرا

 بالمئة. 5ونسبته 
 2018يات في النصف االول من العام ارتفاع مجموع الحاو 

 639.323وارتفع عدد الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في النصف االول من العام الحالي الى 
حاوية نمطية  11.665رة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره حاوية للفت 627.658حاوية نمطية مقابل 

 بالمئة. 2ونسبته 

 حاوية نمطية كاآلتي: 639.323وتوزع هذا المجموع البالغ     
حاوية  3.027حاوية، أي بتحسن قدره  307.944حاوية نمطية مقابل  310.971: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 1نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع   305.236حاوية نمطية مقابل  314.226: بلغت ات المصدرة والمعاد تصديرها بحراالحاوي
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  8.990قدره 
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حاوية، أي بتراجع قدره  14.478حاوية نمطية مقابل  14.126: بلغت معاد تستيفها على متن السفنالحاويات ال
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  352

 ؟ 8201كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر الستة االولى من العام 
حاوية نمطية،  310.971البالغة و  2018وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في النصف االول من العام  
 كاآلتي:

حاوية لالشهر  209.768حاوية نمطية مقابل  209.158: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 1نمطية ونسبته  حاويات 610قدره بتراجع ذاتها من العام الماضي، أي 

نمطية  حاويات 508 بتراجع قدرهحاوية، أي  1.345حاوية نمطية مقابل  837: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 38ونسبته 

 4.145حاوية، أي بتراجع قدره  96.831حاوية نمطية مقابل  100.976: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته 

 ؟8201الول من العام وكيف توزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في النصف ا
وتوزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في النصف االول من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 314.226
قدره بانخفاض حاوية، أي  46.427حاوية نمطية مقابل  40.549: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 13نسبته حاوية نمطية و  5.878
  171.577غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  8.957حاوية، أي بارتفاع قدره  162.620حاوية نمطية مقابل 
قدره بارتفاع حاوية، أي  96.189ية نمطية مقابل حاو  102.100: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  5.911

 2018فنة في النصف االول من العام مجموع حركة المساارتفاع 
 اقدرهبزيادة حاوية، أي  193.020حاوية نمطية مقابل  203.076وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة  
 بالمئة. 5 احاوية نمطية ونسبته 10.056

 هل تعاود حركة المسافنة انخفاضها في مرفأ بيروت ؟
ومن المنتظر أن تعاود حركة الحاويات برسم المسافنة انخفاضها في مرفأ بيروت، عند مباشرة مجموعة  

“CMA CGM” .الفرنسية اعتماد مرفأ طرابلس أيضا مركزا لعمليات المسافنة نحو مرافئ في المتوسط 
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 2018رات في النصف االول من العام حركة السياتراجع 
خالل النصف االول من العام الحالي فبلغ مجموعها انخفاضا حركة السيارات في مرفأ بيروت سجلت  
 32 سيارة ونسبته 18.687 بتراجع قدرهسيارة للفترة عينها من العام الماضي، أي  57.522سيارة مقابل  38.835
 بالمئة.

 سيارة في النصف االول من العام الحالي، كاآلتي: 38.835وتوزع هذا المجموع البالغ  
 28ه سيارة ونسبت 13.663 بانخفاض قدرهسيارة، أي  48.256سيارة مقابل  34.593: بلغت السيارات المستوردة

 بالمئة.
سيارة ونسبته  5.024قدره بتراجع سيارة، أي  9.266سيارة مقابل  4.242: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة. 54

 على مجموع الواردات في النصف االول من العام الحالياالجمالية لم ينسحب الحركة تراجع 

الميناء ارتفع خالل االشهر الستة االولى من العام وبينت االحصاءات أن مجموع الواردات المرفئية ورئاسة 
مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  119.184مليون دوالر مقابل  123.985الحالي الى 

 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبتها  4.801
 االول من العام الحالي، كاآلتي:مليون دوالر خالل النصف  123.985وتوزع هذا المجموع للواردات والبالغ    

 662.2مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  116.028مليون دوالر مقابل  118.690: بلغ مجموع الواردات المرفئية
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته 

 ليونم 2.139مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  156.3مليون دوالر مقابل  5.295: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء
 بالمئة. 68دوالر ونسبتها 

********** 
 رائد خوري: على لبنان أن يبرم اتفاقا مع سوريا الستخدام معبر نصيب

قال رائد خوري وزير االقتصاد اللبناني في حكومة تصريف األعمال إنه يجب على لبنان السعي إلبرام 
ع سواق الشرق األوسط عبر الحدود السورية ماتفاق مع سوريا حتى يتمكن المصدرون اللبنانيون من الوصول إلى أ

 .األردن بعد أن استعادت دمشق السيطرة على تلك الحدود
إن من المهم أن يكون بمقدور المصدرين اللبنانيين إرسال منتجاتهم مجددا برا عبر لـ "رويترز"  وقال خوري

بالشريان ”الذي كان مغلقا بسبب الحرب  سوريا إلى معبر نصيب مع األردن ومنه إلى المنطقة األوسع، واصفا المعبر
  .لالقتصاد اللبناني “الحيوي
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فتح هذا األردن ستإن شاء اهلل بالمفاوضات التي ستجرى بين األطراف اللبنانية والسورية و ”وقال خوري
واستعادت القوات الحكومية   .“بالمئة بعدما اندلعت الحرب في سوريا 35الطريق ألن صادراتنا انخفضت بحدود 

  .السورية في وقت سابق هذا الشهر السيطرة على معبر نصيب في هجوم بدعم روسي
في  وقبل اندالع الحربوتشير تعليقات خوري إلى أهمية إعادة فتح معبر نصيب القتصادات المنطقة. 

، كان المعبر بمثابة مسار مرور رئيسي لمئات من الشاحنات والتي تنقل يوميا سلعا بين تركيا 2011سوريا في 
برأيي أيضا أن مصلحة السوريين أن يتم ”وقال خوري   .والخليج في تجارة سنوية قيمتها عدة مليارات من الدوالرات

ينفتح... انما لنرى ما هي الشروط والعوامل األخرى التي يجب أن ُتؤخذ بعين فتح هذا المعبر ومصلحة األردن أن 
  .“االعتبار

********** 
 مرفأ طرابلس يتحول الى مركز لعمليات المسافنة

 ”CMA CGM“التابعة لمجموعة  ”CMA CGM Nerval“استقبل مرفأ طرابلس الباخرة الناقلة للحاويات  
من الحاويات برسم المسافنة مشحونة من مرافئ الشرق االقصى. وباستقبال مرفأ الفرنسية، وعلى متنها عدد كبير 

عاصمة الشمال لهذه الباخرة، سيتحول الى مركز لعمليات الترانزيت البحري )المسافنة( نحو مرافئ البلدان المجاورة. 
ة في عمليات المسافنوكانت المجموعة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، اعتماد مرفأ طرابلس محطة مركزية ل

 **********    الشرق المتوسط.
Tourist tax free spending  up near ten percent this year.Largest spending increase from 

Qataris and Syrians.Tourist tax free spending  up near ten percent this year 
Tax free spending increased by 9.5 percent in the first half of the year compared to the same 

period in 2017, according to Global Blue’s report: ‘Globe Shopper Spending Insights YTD – 

January to June 2018’. The report accounts for VAT refunds that occur at Beirut Rafic Hariri 

International Airport and other borders.  

Qatari tourist spending increased 118 percent, Syrian by 81 percent, Egyptian by 23 percent, 

Kuwaiti by 17.5 percent, Emirati by 11 percent, and French spending increased by ten percent.  

“June witnessed a noticeable growth in tourist spending due to Fitr Holiday. Expatriates from 

Europe and America were from the top spenders,” said Joe Yaccoub, Managing Director at 

Global Blue Lebanon 

Saudi Arabian spending dropped ten percent, and Jordanian by six percent. “The impact of the 

financial and economic crisis in the Gulf is reflected on the purchasing power of Saudi’s. They 

are not spending at the same pace as before,” said Yaccoub. Saudi tourists represented 11 

percent of the total number of spenders, followed by Emiratis at 11 percent, and Syrians 

represented ten percent. Refund transaction numbers increased by five percent in the first half 

of the year. It increased by 46 percent among Syrians, 42 percent among Qataris, and 23 percent 

among Egyptians.  Around 66 percent of spending was on fashion and clothing, followed by 

watches and jewelry at 19 percent. Spending by category dropped by 19 percent.  
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According to the Ministry of Tourism, the number of tourists increased three percent in the 

first half of the year compared to the same period in 2017, reaching 853,000. 

European tourists topped the list (300,000), followed by Arabs (245,000), and Americans 

(155,000).  

The Vatican has put Lebanon on the list of religious pilgrimages sites, a step that will encourage 

more Europeans to visit the country. 

Business News 

********** 

exchange at June 2018 Summary of Lebanese International trade 

compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st  6 months  2018 

(USD) (million) 

1st 6 months 2017 

(USD) (million) 

+ / - (USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  9581 9740 -159 -2 % 

Total  exports (million)  1539 1435 +104 +7 % 

Trade deficit (million)  8042 8305 -263 -3 % 

 
Lebanon trade deficit down to USD 8042 million at June 2018 

 مليون دوالر في النصف االول من العام الحالي 8042انخفاض عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر  1539فاتورة التصدير الى  مليون دوالر وارتفاع 9581تراجع فاتورة االستيراد الى 

أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد في االشهر الستة االولى من العام الحالي،  
نخفاض افاتورة التصدير. وقد أدى ارتفعت مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين  دنىجاءت أ

 لتجاري.عجز الميزان اتراجع الى ارتفاع فاتورة التصدير في النصف االول من العام الحالي و فاتورة االستيراد 

 فاتورة االستيراد انخفاض 
  9740مليون دوالر في االشهر الستة االولى  من العام الحالي، مقابل  9581فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 2 مليون دوالر ونسبته 159 اجع قدرهبتر مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي 
 104قدره بنمو مليون دوالر، أي  1435مليون دوالر مقابل  1539فاتورة التصدير الى ارتفعت بينما 

 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته 
 انخفاض عجز الميزان التجاري

خفاض العام الحالي، الى ان وأدى تراجع فاتورة االستيراد وارتفاع فاتورة التصدير في النصف االول من
مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  8305مليون دوالر مقابل  8042عجز الميزان التجاري الى 

 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  263بتراجع قدره 
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 الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان
من ناحية أخرى، أفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة الى لبنان في االشهر الستة  -

ر للفترة نفسها من العام مليون دوال 915مليون دوالر مقابل  1032االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـ
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  117قدره بارتفاع الماضي، أي 

 66مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  751مليون دوالر مقابل   817وظلت ايطاليا في المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 بالمئة.  9مليون دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي بزيادة  701مليون دوالر مقابل   773يرها سلعا بـالثالثة بتصدكما احتفظت اليونان بالمرتبة  -
 بالمئة.    10مليون دوالر ونسبتها  72قدرها 

مليون دوالر، أي بتراجع قدره  599مليون دوالر مقابل   589المرتبة الرابعة بتصديرها بـوراوحت المانيا مكانها في  -
 بالمئة.  2مليون دوالر ونسبته  10

مليون دوالر، أي  568مليون دوالر مقابل  562المرتبة الخامسة بـواليات المتحدة االميركية في كما بقيت ال -
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  6 بانخفاض قدره

بانخفاض مليون دوالر، أي  381مليون دوالر مقابل  338من المرتبة السابعة الى السادسة بـتركيا في حين تقدمت  -
 بالمئة. 11سبته مليون دوالر ون 43قدره 

 تحتل االولى باالستيراد من لبنان االمارات العربية المتحدة 
عربية االمارات الأما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي، فقد تمكنت 

مليون  125دوالر مقابل  مليون 205االولى باستيرادها سلعا بـالمرتبة الى الثالثة من التقدم من المرتبة المتحدة 
 بالمئة. 64 مليون دوالر ونسبته 80 بارتفاع  قدرهدوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي 

مليون دوالر، أي بانخفاض  184مليون دوالر مقابل   146الى المرتبة الثانية بـافريقيا الجنوبية تراجعت بينما  -
 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  38قدره 

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  121مليون دوالر مقابل   103الى الثالثة بـالرابعة من المرتبة السعودية  وتقدمت -
 بالمئة. 15مليون دوالر ونسبته  18

بارتفاع مليون دوالر، أي  90مليون دوالر مقابل  103المرتبة الخامسة الى الرابعة بـسويسرا أيضا من تقدمت و  -
 بالمئة. 14بته مليون دوالر ونس 13قدره 

 50قدره بتراجع مليون دوالر، أي  134مليون دوالر مقابل   84الى الخامسة بـالثانية من المرتبة سوريا  توتراجع -
 بالمئة. 37مليون دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي  53مليون دوالر مقابل  76سلعا لبنانية بـ االسادسة باستيرادهوتقدمت تركيا من السابعة الى  -
 بالمئة. 43 امليون دوالر ونسبته 23 اقدرهة بزياد
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 بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر الستة االولى من العام الحالي 56
  5332ة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي وبلغت حص

مليون دوالر.  9581بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  56مليون دوالر، أي ما نسبته 
مليون  5263الفترة ذاتها من العام الماضي بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل 

مليون دوالر،  9740بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  54دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  69أي بارتفاع قدره 

 شهر الستة االولى من العام الحاليبالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل اال 16
 939وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي  

مليون دوالر.  1539بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  61مليون دوالر، أي ما نسبته 
مليون دوالر  920لبلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي بينما كانت حصة ا

 19قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  1435بالمئة أيضا من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  64أي ما نسبته 
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته 

 2018الشهر الستة االولى من العام بيروت خالل ابالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ  17
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما يزال المرفق البحري االول للتبادل  

مليون دوالر خالل االشهر الستة االولى  6780التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون دوالر. بينما  9581بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  71م الحالي، أي ما نسبته من العا

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما  7068كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت 
مليون  288قدره بتراجع مليون دوالر، أي  9740يراد البالغة بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االست 73نسبته 

 بالمئة. 4دوالر ونسبته 

بالمئة من  21مليون دوالر أي ما نسبته  1980واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ -
لقيمة االجمالية بالمئة من ا 18مليون دوالر أي ما نسبته  1765القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  215قدره بارتفاع لفاتورة االستيراد، أي 

 639بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته   664وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 لمئة.       با 4 امليون دوالر ونسبته 25 اقدرهبزيادة بالمئة، أي  7مليون دوالر أي ما نسبته 
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 بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي 50
حتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان، كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال ي 

 50مليون دوالر في االشهر الستة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  767حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من  1539بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة أيضا من  49مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  701نان عبر مرفأ بيروت لب
مليون دوالر ونسبته  66قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  1435القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة. 9
 35مليون دوالر أي ما نسبته  544ة الثانية بفاتورة تصدير بلغت وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتب -

 بالمئة. 12مليون دوالر ونسبته  60بالمئة، أي بارتفاع قدره  34مليون دوالر أي ما نسبته  484بالمئة، مقابل 

المئة، مقابل ب 8مليون دوالر أي ما نسبته  125بلغت  واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان  -
 بالمئة. 19مليون دوالر ونسبته  20قدره بارتفاع بالمئة أي  7مليون دوالر أي ما نسبته  105

 
 

Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 6 months of  2018 

 
+/- % +/- million USD 1st 6 months  

2017  (million) 

(USD) 

1st 6 months  

2018 (million) 

(USD) 

Country 

+13 % +117 915 1032 1- China 

+9 % +66 751 817 2- Italy 

+10 % +72 701 773 3- Greece 

-2 % -10 599 589 4- Germany 

-1 % -6 568 562 5- USA 

+3 % +11 341 352 6- France 

-11  % -43 381 338   7 –Turkey 

+1 % +2 329 331 8- Egypt 

-37  % -164 441 277 9- Russian Federation 

+54 % +91 170 261 10-UAE 

+3 % +136 5196 5332 Total (USD) (million) 
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Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 6 months of 2018 

 
+/- % +/- million USD 1st 6 months  

2017  (million) 

(USD) 

1st 6 months  

2018 (million) 

(USD) 

Country 

+64 % +80 125 205 1- UAE 

-21  % -38 184 146 2- South Africa 

-15 % -18 121 103 3- Saudi Arabia 

+14 % +13 90 103 4- Switzerland 

-37 % -50 134 84 5-Syria 

+43 % +23 53 76 6- Turkey 

+89 % +33 37 70 7- Qatar 

-24 % -20 86 66 8- Iraq 

-4 % -2 47 45 9- Jordan 

- 5 % -2 43 41 10- Kuwait 

+2 % +19 920 939 Total (USD) (million) 

********** 
 خليل: علينا أن نعيد النظر في مواقفنا من العالقة السورية

انطالقًا من الواقعية السياسية وتقدير المصلحة اللبنانية، علينا »أشار وزير المال علي حسن خليل الى أنه 
في اأن نعيد النظر في مواقفنا من العالقة مع الشقيقة سورية، هذه العالقة التي بالنسبة إلينا ذات بعد عميق ثق

وجودي إنساني وسياسي واقتصادي واجتماعي، وبالتالي علينا أن ننظر إلى إعادة إطالق وتنظيم هذه العالقات 
على أسس واضحة متينة، وعلى الجميع أن يعي بموضوعية أن ال مصلحة لنا باستمرار الخطاب المتشّنج على 

جاوز هذا المنطق الذي يعرقل انطالق الحياة هذا الصعيد، اليوم نقول هذا ألننا نستشعر أن هناك حاجة ماسة لت
السياسية، وبحاجة ماسة أيضًا إلى االستفادة من التحوالت من أجل معالجة وتحسين أوضاعنا االقتصادية 

 «.واالجتماعية
يوقفوا المضاربة السياسية وتسجيل النقاط وأن يلتفتوا إلى ما يجري، على  »ودعا خليل الجميع إلى أن 

من تسارع كبير لألحداث السياسية وما يجري على مستوى الداخل من ضغط اقتصادي ومالي  مستوى منطقتنا
يستوجب منا أن ننتقل إلى المرحلة التي توجد فيها حكومة قادرة قوية تضع كل الملفات على الطاولة من أجل 

 «.النهوض بهذا الوطن
********** 
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 زعيتر: هناك حاجة لالتصال بالجانب السوري لتسهيل فتح طريق معبر نصيب أمام اللبنانيين
ان "عمليات التهريب الزراعي ال تزال مستمرة  زعيترغازي  أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف االعمال

وذكر زعيتر،  ."طن يوميا مبالغ فيها 500رغم مكافحتها من قبل االجهزة المختصة لكن التقديرات بأن الكميات هي 
في تصريح له، أنه "تعلو اليوم صرخة المزارعين لكن صرختنا كوزارة وتحركنا لمكافحة هذه الظاهرة بدأ منذ شهر 

 الجمارك الىالى  وزارة الدفاع ، حيث راسلت للغاية األجهزة المختصة من قيادة الجيش الى2017زيران العام ح
وبالتالي لم يعد هذا األمر من مسؤوليتنا"، مشيرًا الى "اننا قد الحظنا مؤخرا تكاثر  لضبط الحدود، وزارة المالية

عمليات الدهم للمستودعات والسواق الجملة من قبل وزارة االقتصاد والجمارك"، الفتًا الى أن "عمليات التهريب 
اراد بناء جدار  دونالد ترامب ميركيتحصل بين كل دول العالم المتجاورة وال ينفرد لبنان بها، لدرجة ان الرئيس اال

 ."فاصل مع المكسيك للحد من هذه الظاهرة
وردا على سؤال، اعتبر زعيتر ان "من الثغرات الموجودة في مكافحة ظاهرة التهريب الزراعي ربما يكون 

ذه جانبين السوري واللبناني، فلو كان التنسيق متوفرا لكان الجانب السوري بدوره كافح هغياب التنسيق االمني بين ال
ج ، مشيرًا الى أن "هناك حاجة ملحة اليوم لتصدير المنت"الجمارك اللبنانية الظاهرة الى جانب العمل الذي تقوم به

اللبناني في أسرع وقت وبأوفر سعر، وذلك يكون حصرا عبر التصدير البري، لكن طريق البر التي تصل لبنان 
كما لفت الى أنه "انطالقا من ذلك هناك حاجة  ."ال تزال مقفلة دول العربيةالو الخليج بسوريا فاألردن ومنها الى

 ".اليوم لالتصال بالجانب السوري من أجل تسهيل فتح طريق معبر نصيب امام اللبنانيين
********** 

Summary of Tripoli Port Statistics at June 2018 

Compared with the same period of 2017 

 
 1st 6 months  

2018 

1st 6 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at Tripoli Port  310 414 -104 -25 % 

Total Tonnage handled (tons) 857,880 980,870 -122,990 -13 % 

Total imports (tons) 708,536 771,193 -62,657 -8 % 

Total exports (tons)  149,344 209,677 -60,333 -29 % 

Total Cars handled (cars) 2,003 2,659 -656 -25  % 

Total containers (TEU) 7,940 6,029 +1,911 +32 % 

Total trailers  9,754 13,826 -4,072 -29 % 

Trailers discharged 5,318 7,192 -1,874 -26 % 

Trailers loaded 4,436 6,634 -2,198 -33 % 

Total Port revenues (million) USD 7,798 8,763 -965 

thousand 

-11 % 
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 استمرار تراجع حركة مرفأ طرابلس انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية 
 2018لنصف االول من العام في ا

 شاحنة  9.754حاوية نمطية،  7.940سيارة،  2.003ألف طن،  858بواخر،  310
 مليون دوالر واردات مرفئية 7.798و

المحققة  تلكمع جمالية في النصف االول من العام الحالي، مقارنة اال تهحركتراجعا بمرفأ طرابلس سجل 
 أيضا على مجموع الواردات المرفئية.  االنخفاض  هذا انسحب في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد

، عافيتها في النصف الثاني من العام الحاليحركة المرفأ تستعيد وتوقعت مصادر في مرفأ طرابلس أن 
باعتماد مرفأ عاصمة الشمال مركزا لعمليات  ”CMA CGM“بعد القرار الذي اتخذته المجموعة البحرية الفرنسية 

حو المرافئ في المتوسط، وذلك اعتبارا من شهر آب )أغسطس( الحالي. ويذكر أن مرفأ طرابلس سجل المسافنة ن
حركة جيدة في االعوام الماضية، بعد إغالق المعابر السورية الى كل من العراق واالردن وتركيا، بسبب وقوعها 

الرو/رو  هم بحرا بواسطة بواخرتحت سيطرة المسلحين السوريين واضطرار التجار والمستوردين الى شحن بضائع
 الناقلة للشاحنات في مرفأ طرابلس، أو بواخر الحاويات في مرفأ بيروت.

 8201و  2017مقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل االشهر الستة االولى من العامين 
 ية:، األرقام التال2018و  2017وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس خالل النصف االول من العامين 

 بالمئة. 52ونسبته بواخر  104قدره بانخفاض باخرة، أي  414باخرة مقابل  310: بلغ عدد البواخر
 طن 122.990 بتراجع قدرهطنا، أي  980.870طنا مقابل  857.880: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

  بالمئة. 13 ونسبته
الستة االولى من العام الحالي، على الشكل  طنا في االشهر 857.880وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  
 التالي:

طنا ونسبته  62.657قدره  بانخفاضطنا، أي  771.193طنا مقابل  708.536: بلغ وزنها البضائع المستوردة  
 بالمئة. 8

طنا ونسبته  60.333 بتراجع قدرهطنا، أي  209.677طنا مقابل  149.344: بلغ وزنها بحرا البضائع المصدرة
 لمئة.با 29

حاوية نمطية ونسبتها  1.911حاوية، أي بزيادة قدرها  6.029حاوية نمطية مقابل  7.940: بلغ عدد الحاويات
 بالمئة. 32

 بالمئة. 25سيارة ونسبته  656سيارة، أي بانخفاض قدره  659.2سيارة مقابل  2.003: بلغ عدد السيارات
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 عدد الشاحنات المحملة بالبضائع خالل االشهر الستة االولى من العام الحاليتراجع 
كما بينت االحصاءات أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة في مرفأ طرابلس من بواخر الرو/رو  

 13.826شاحنة خالل االشهر الستة االولى من العام الحالي، مقابل  9.754ليها بلغ )عبارات( والمشحونة ع
 بالمئة. 29شاحنة ونسبته  4.072 هقدر بتراجع شاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

 شاحنة في االشهر الستة االولى من العام الحالي، كاآلتي:  9.754وتوزع هذا المجموع البالغ  
 7.192شاحنة محملة بالبضائع التركية والعربية لصالح تجار لبنانيين مقابل  5.318: بلغ عددها فرغةالشاحنات الم
 بالمئة. 26شاحنة ونسبته  1.874 بانخفاض قدرهشاحنة، أي 

 6.634شاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار أتراك وعرب مقابل  4.436: بلغ عددها الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 33شاحنة ونسبته  2.198قدره تراجع بشاحنة، أي 

 مجموع الواردات المرفئية في االشهر الستة االولى من العام الحاليوانخفاض 
الوزن االجمالي لحركة المرفأ في االشهر الستة االولى من العام تراجع وأظهرت االحصاءات أيضا أن  

مليون دوالر   8.763مليون دوالر مقابل  7.798بلغت على مجموع الواردات المرفئية التي سلبا الحالي، انعكس 
 بالمئة. 11 بتهدوالر ونسألف  965 بتراجع قدرهللفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

 ********** 

 سالمة: ال أزمة مالية في لبنان... واالصالحات مطلوبة
 هدف الشائعات الخوف وخفض الثقة في االستقرار

سالمة أن يكون لبنان متجهًا نحو أزمة مالية، معتبرًا أن ما يقال ليس نفى حاكم مصرف لبنان رياض 
سوى شائعات تهدف إلى "خلق حالة من الخوف وخفض الثقة في االستقرار". وأكد أن لدى البنك المركزي الوسائل 

 ."لحماية الليرة واستقرارها "رغم الشائعات
صوبة نحو االستقرار على الصعيد النقدي. وذلك أن "أنظارنا م سالمة، في حديث إلى وكالة رويترزورأى 

االستقرار سيتعزز في حال بدء االصالحات لتقليص عجز الميزانية". وتلك االصالحات كان قد طلبها صندوق 
 .تعديل مالي فوري وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام"النقد الدولي، الذي أكد أن لبنان بحاجة إلى 

ندوق، يحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي ولبنان، بحسب الص
 .2017 في نهاية %150االجمالي، والتي تجاوزت 

********** 
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Hajj Hassan meets Syrian PM, says Syria visit not to defy anybody 
Caretaker Minister of Industry, Hussein Hajj Hassan, held talks with Syrian Prime Minister 

Imad Khamis, over the Lebanese-Syrian bilateral relations on various levels. 

Speaking to reporters following the meeting, Hajj Hassan indicated that his visit to Syria aimed 

to dwell on the means to develop ties in the fields of trade, energy, and reconstruction, as well 

as to discuss the Syrian refugees' return to their homeland. 

"The majority of the Lebanese people are now convinced of the necessity to bolster ties with 

the Syrian state; the rest will the change their position if they really want the best for Lebanon," 

he said."This visit is not a challenge to anybody," he underlined. 

"There are several common dossiers between Lebanese and Syria that require strong relations 

and not the opposite," he concluded. 

National News Agency 

********** 
 سيارة في النصف االول من العام الحالي 17.208انخفاض عدد السيارات الجديدة المباعة الى 

أظهر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، انخفاض عدد السيارات الجديدة 
ذاتها من العام  سيارة للفترة 18.198سيارة مقابل  17.208المباعة في النصف االول من العام الحالي الى 

بالمئة. كما أفاد البيان بأن عدد السيارات الجديدة المباعة في  5.44سيارة ونسبته  990الماضي، أي بتراجع قدره 
سيارة في الشهر نفسه )حزيران( من العام الماضي، أي  4.362سيارة مقابل  4.162حزيران من العام الحالي بلغ 

 بالمئة. 4.59سيارة ونسبته  200بانخفاض قدره 
 2018السيارات اليابانية الجديدة االكثر مبيعا في النصف االول من العام 

وذكر البيان أن السيارات اليابانية الجديدة ما تزال االكثر مبيعا في النصف االول من العام الحالي، فقد  
سيارة  340دة قدرها سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيا 6.522سيارة مقابل  6.862بلغ مجموعها 

 بالمئة. 5.21ونسبتها 
سيارة، أي  6.255سيارة مقابل  5.148وبقيت السيارات الكورية الجنوبية الجديدة في المرتبة الثانية بـ  -

 بالمئة. 17.70سيارة ونسبته  1.107بتراجع قدره 

ارة، أي بانخفاض قدره سي 3.812سيارة مقابل  3.382وحافظت السيارات االوروبية على المرتبة الثالثة بـ  -
 بالمئة. 11.28سيارة ونسبته  430

سيارة، أي بتراجع قدره  1.426سيارة مقابل  1.350وحافظت السيارات االميركية على المرتبة الرابعة بـ  -
 بالمئة. 5.33سيارة ونسبته  76

سيارة، أي  183سيارة جديدة مباعة مقابل  466وراوحت السيارات الصينية مكانها في المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 154.64سيارة ونسبته  283بارتفاع قدره 

 
 

24/54 

ICN – Newsletter nr. 88 – August 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-25- 

“KIA”  2018الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في النصف االول من العام 
الكورية الجنوبية ما تزال االكثر  ”KIA“مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن سيارة  وأظهر بيان جمعية 

بالمئة  16.35سيارة، أي ما نسبته  2.813مبيعا في لبنان خالل النصف االول من العام الحالي، فقد بلغ عددها 
الكورية الجنوبية أيضا  ”Hyundai“سيارة. وجاءت سيارة  17.208من مجموع السيارات الجديدة المباعة والبالغة 

اليابانية في المرتبة  ”Toyota“بالمئة. وحلت سيارة  13.49سيارة، أي ما نسبته  2.322في المرتبة الثانية بـ 
اليابانية أيضا في المرتبة الرابعة بـ  ”Nissan“بالمئة. تبعتها سيارة  13.29سيارة، أي ما نسبته  2.287الثالثة بـ 
سيارة،  789الفرنسية المرتبة الخامسة بـ  ”Renault“بالمئة. واحتلت سيارة  10.83ما نسبته سيارة، أي  1.864

بالمئة،  4.33سيارة، أي ما نسبته  745االميركية بـ  "Chevrolet"بالمئة، تبعتها سيارة  4.59أي ما نسبته 
اليابانية أيضا بـ  ”Mitsubishi“بالمئة، فسيارة  4.21سيارة أي ما نسبته  725اليابانية بـ  “Suzuki"فسيارة 
 2.95سيارات أي ما نسبته  507اليابانية أيضا بـ  ”Honda"بالمئة، فسيارة  3.45سيارة أي ما نسبته  593

 بالمئة. 2.49سيارة أي ما نسبته  428االلمانية بـ  ”Mercedes“بالمئة، فسيارة 
عة هي من الفئات الصغيرة التي ال يتجاوز بالمئة من السيارات الجديدة المبا 90والمعروف أن أكثر من  
 ألف دوالر أميركي وتستهلك الحد االدنى من الوقود. 15سعرها الـ 

********** 
Summary of containers handled at Beirut Port in 1st half of 2018 

Compared with the same period of 2017 

 
Subject 1st half  

2018 (TEU) 

1st half  

2017 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Total import: 310,971 : 307,944 : +3,027 +1 % 

Import full for local market 209,158 209,768 -610 -1 % 

Import empty 837 1,345 -508  -38  % 

Import for transshipment  100,976 96,831 +4,145 +4 % 

Total export & re-export : 314,226: 305,236: +8,990 +3 % 

Total export full with Lebanese goods 40,549 46,427 -5,878 -13 % 

Total re-export empty  171,577 162,620 +8,957 +6 % 

Total re-export transshipment  102,100 96,189 +5,911 +6 % 

Total transshipment 203,076 193,020 +10,056  +5 % 

Total restowed on board vessels 14,126 14,478  -352 -2 % 

Total general (TEU) 639,323 627,658 +11,665 +2 % 
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 8201حاوية نمطية في النصف األول  639.323الى ارتفاع مجموع الحاويات في مرفأ بيروت 
 حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية تراجع 

 حركة المسافنةارتفاع مجموع و 
 المراتب األمامية استيرادا" وتصديرا"تغييرات في 

ر وأكبجيدة في النصف االول من العام الحالي،  أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت حقق حركة حاويات 
. 2016ام مما كانت عليه في العأفضل بدورها كانت تلك التي سجلها في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي من 

حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية، مقابل تراجعا بكما أظهرت 
وتغييرات عدة طرأت على بعض المراتب االمامية التي احتلتها مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة.  ع ارتفا

 الوكاالت البحرية استيرادا وتصديرا.

 ارتفاع مجموع الحاويات في النصف األول من العام الحالي
لي، مقابل حاوية نمطية في النصف األول من العام الحا 639.323فقد سجل مرفأ بيروت تداول  

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  11.665حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بتحسن قدره  627.658
 حاوية نمطية في النصف االول من العام الحالي، كاآلتي: 639.323وتوزع هذا المجموع البالغ  

 3.027حاوية، أي بزيادة قدرها  307.944حاوية نمطية مقابل  310.971: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبتها 

حاوية، أي  305.236حاوية نمطية مقابل  314.226: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  8.990بارتفاع قدره 

حاوية، أي بتراجع  14.478حاوية نمطية مقابل  614.12: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  352قدره 

 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في النصف االول من العام الحالي؟
حاوية نمطية  310.971وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في النصف االول من العام الحالي والبالغة  
 كاآلتي:
حاوية في  209.768حاوية نمطية مقابل  209.158: بلغ عددها المستوردة برسم االستهالك المحلي الحاويات

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  610قدره  بانخفاضالفترة ذاتها من العام الماضي، أي 
حاوية  508 بتراجع قدرهحاوية، أي  1.345حاوية نمطية مقابل  837: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 38نمطية ونسبته 
قدره بارتفاع حاوية، أي  96.831حاوية نمطية مقابل  100.976: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  4.145
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 تبدالت في بعض المراتب األمامية استيرادا" 
حاوية  209.158من جهة ثانية، أفادت حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والبالغة  

 المراتب األمامية:تبادلت بعض نمطية في النصف األول من العام الحالي، أن الوكاالت البحرية الفاعلة 
حاوية  56.480حاوية نمطية مقابل  62.028بـ كعادتها بالمرتبة األولى احتفظت )لبنان(  MSCفوكالة  -

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  5.548قدره بارتفاع للنصف االول ذاته من العام الماضي، أي 

ة، حاوي 35.730حاوية نمطية مقابل  34.967الثانية بـالمرتبة في  Merit Shippingوكالة كما حلت  -
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  763قدره بانخفاض أي 

حاوية،  34.015حاوية نمطية مقابل  24.791الثالثة بـ المرتبة مكانها في مجموعة سي الين وراوحت  -
 بالمئة. 27حاوية نمطية ونسبته  9.224قدره بتراجع أي 

 30.313اوية نمطية مقابل ح 21.794باستيرادها بالمرتبة الرابعة في  Metz Groupمجموعة وبقيت  -
 بالمئة. 28حاوية نمطية ونسبته  8.519قدره بتراجع حاوية، أي 

حاوية  17.281المرتبة الخامسة بـالى  ”.Tourism & Shipping Services sarl“وتقدمت وكالة  -
 بالمئة.  174حاوية نمطية ونسبتها  10.966حاوية، أي بزيادة قدرها  6.315نمطية مقابل 

حاوية، أي  26.627حاوية نمطية مقابل  15.927المرتبة السادسة بـلجزائري للمالحة بواحتفظت ا -
 بالمئة. 40حاوية نمطية ونسبته  10.700 بانخفاض قدره

 ؟ 8201وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في النصف االول من العام 
في النصف األول من العام الحالي، والبالغة ا بحر وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها  

 حاوية نمطية كاآلتي:  314.226
حاوية للنصف االول  46.427حاوية نمطية مقابل  40.549: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  5.878قدره بانخفاض ذاته من العام الماضي، أي 
غ مجموعها : بلعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات الم
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبتها  8.957حاوية، أي بزيادة قدرها  162.620حاوية نمطية مقابل  171.577

بارتفاع حاوية، أي  18996.حاوية نمطية مقابل  102.100: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 6حاوية نمطية ونسبته  5.911قدره 

 وتغييرات في المراتب األمامية تصديرا"
حاوية نمطية في  40.549من جهة ثانية، أفادت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية والبالغة      

 رات في بعض المراتب االمامية.شهدت تغييالمراتب األمامية أن النصف األول من العام الحالي، 
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حاوية نمطية مقابل  14.589من االحتفاظ بالمرتبة االولى بتصديرها تمكنت  Merit Shippingوكالة ف -
حاوية نمطية ونسبته  6.717قدره بتراجع ول نفسه من العام الماضي، أي حاوية، للنصف اال 21.306

 بالمئة. 32

حاوية، أي  7.733حاوية نمطية مقابل  5.719كما ظلت مجموعة سي الين في المرتبة الثانية بشحنها  -
 بالمئة. 26حاوية نمطية ونسبته  2.014بانخفاض قدره 

حاوية، أي بتراجع قدره  6.963حاوية نمطية مقابل  5.435في المرتبة الثالثة بـ METZبقيت مجموعة و  -
 بالمئة. 22حاوية نمطية ونسبته  1.528

حاوية، أي  2.734حاوية نمطية مقابل  3.688بـ )لبنان( على المرتبة الرابعة  MSCكما حافظت وكالة  -
 بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبته  954قدره بارتفاع 

بزيادة حاوية، أي  328حاوية نمطية مقابل  2.704رتبة الخامسة بالمبينما احتلت وكالة لوتس شيبينغ  -
 بالمئة. 724حاوية نمطية ونسبته  2.376 اقدره

 مجموع حركة المسافنة في النصف االول من العام الحاليارتفاع 
وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في النصف االول من العام الحالي، 

 10.056 اقدرهبزيادة حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي  193.020حاوية نمطية مقابل  203.076
 بالمئة. 5 احاوية نمطية ونسبته

 حاوية نمطية في النصف االول من العام الحالي، كاآلتي: 203.076وتوزعت حركة المسافنة البالغة    
حاوية  74.411حاوية نمطية مقابل  89.319بتداولها  المرتبة االولى Merit Shippingاحتلت وكالة  -

حاوية نمطية ونسبته  14.908تعاملت معها في النصف االول ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 
 بالمئة.  20

 102.142حاوية نمطية مقابل  85.990بتداولها الثانية المرتبة الى )لبنان(  MSCوكالة بينما تراجعت  -
 بالمئة. 16حاوية نمطية ونسبته  16.152راجع قدره ، أي بتحاوية

حاوية،  16.467حاوية نمطية مقابل  27.767وبلغت حصة الوكاالت البحرية األخرى من حركة المسافنة  -
 بالمئة. 69حاوية نمطية ونسبته 11.300قدره بارتفاع أي 
 8201النصف األول من العام  بالمئة من المجموع العام للحاويات في 32الى حصة حركة المسافنة ارتفاع 
وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في النصف االول من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية، بينما 639.323بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  32حاوية نمطية ما نسبته  203.076
حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في الفترة ذاتها من  193.020غة شكلت حركة المسافنة البال كانت 

 حاوية نمطية. 627.658بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها والبالغة  31العام الماضي ما نسبته 
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 تراجع البضائع والحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي هو االول منذ اندالع الحرب في سوريا !
وال بد من االشارة أخيرا الى أن انخفاض كميات البضائع وحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك  

االول الذي يسجله مرفأ بيروت منذ سنوات عدة، ال سيما بعد المحلي في النصف االول من العام الحالي، هو 
. فهذه الحرب أدت الى نزوح سوري كثيف الى لبنان، حيث تجاوز الـ 2011اندالع الحرب في سوريا في العام 

مليون نازح، حيث ساهموا في زيادة وتيرة االستهالك المحلي والتي ترجمت بارتفاع متواصل بحركة البضائع  1.5
 ويات المستوردة برسم االستهالك المحلي.والحا

**********  
 مرفأ بيروت عضو في الجمعية التأسيسية لمرافئ المتوسط

مثل مدير العمليات في مرفأ بيروت المهندس سامر رعد المرفأ في اجتماع الجمعية العمومية للجمعية  
تأسيسية مرفأ مرسيليا. وتتألف الجمعية ال التأسيسية للمرافئ المطلة على البحر االبيض المتوسط، والذي عقد في

دول واقعة على ضفتي المتوسط. ويأتي تأسيس تلك الجمعية بمبادرة أطلقتها سلطات  10مرفأ موجودة في  20من 
، وذلك بهدف تمتين وتعزيز التعاون 2016مرفأ مرسيليا خالل انعقاد المنتدى االول لمرافئ المتوسط في العام 

الخبرات بين هذه المرافئ، ليكون لها دور فاعل على صعيد النقل البحري العالمي. وقد جرى وتبادل المعلومات و 
خالل اجتماع الجمعية العمومية تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية ولجان فنية متخصصة بالتدريب والخبرة البحرية 

ئية ودراسة لمؤسسات الدولية واالحصاوالقضايا البيئية واالمن والسالمة البحرية، باالضافة الى توثيق العالقات مع ا
(، للوصول الى العمل بشكل جماعي على القضايا المشتركة وتبادل الخبرات. smart portاالسواق والمرفأ الذكي )

 وقد عهدت رئاسة الجمعية الى مرفأ مرسيليا حيث سيكون أيضا مقرها الرئيسي.
********** 
 كد تفاقم االوضاع االقتصادية والمالية زخور: تراجع حركة مرفأ بيروت مؤشر سلبي يؤ 

 الباحات في المرفأ خففت الضغط عن محطة الحاويات وحالت دون تجدد االزدحام وتفاقمه
 معبر نصيب حيوي للصادرات اللبنانية واستراتيجي لدول المنطقة

نوات ل منذ سسجل مرفأ بيروت تراجعا بحركته االجمالية خالل النصف االول من العام الحالي، وهو األو  
عدة. ويأتي هذا االنخفاض ترجمة لتفاقم االوضاع االقتصادية في البالد، وللتأخير الحاصل والمتواصل في والدة 
الحكومة العتيدة. وتزامن هذا المؤشر االقتصادي السلبي مع استعادة الجيش السوري سيطرته على معبر نصيب 

سنوات على  3تحه أمام حركة النقل البري بعد مرور أكثر من الحدودي مع االردن، والحديث عن إمكانية إعادة ف
 ، وسيطرة المسلحين السوريين عليه.2015إقفاله في نيسان )أبريل( 
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 مرفأ بيروت انخفاض الحركة االجمالية في
حركة مرفأ بيروت االجمالية خالل النصف أن  رئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي زخورقال  

في الفترة ذاتها من العام الماضي، باستثناء ارتفاع صغير جاءت أدنى مما كانت عليه االول من العام الحالي، 
، 2011يسجل منذ اندالع الحرب في سوريا في العام لحركة الحاويات. وأوضح أن هذا التراجع هو االول الذي 

فة القطاعات انعكست سلبا على كاكانت فمرفأ بيروت كان يسير عكس التيار ويغرد خارج السرب. فالحرب السورية 
االقتصادية في البالد باستثناء مرفأ بيروت الذي استمر في تحقيق االرقام القياسية بحركته االجمالية ووارداته 

. وأضاف: "كانت المؤشرات في االشهر الثالثة االولى من العام الحالي تدل على أن 2017ية حتى العام المرفئ
مرفأ بيروت سيتابع تحقيق النتائج الجيدة وحتى أفضل من تلك المحققة في العام الماضي، ولكن فجأة ومن دون 

فأ بيروت خالل النصف االول من العام أي مقدمات بدأنا نلمس تراجعا بحركة مرفأ بيروت. فالمقارنة بحركة مر 
 1باخرة وبنسبة  920الحالي مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أظهرت انخفاضا بمجموع البواخر التي أمته الى 

بالمئة، وتدنيا كبيرا بحركة السيارات  8ماليين طن وبنسبة  3.916بالمئة، وتراجعا بوزن البضائع التي تداولها الى 
بالمئة، بينما سجلت حركة الحاويات ارتفاعا  33سيارة بانخفاض  38.835عها والتي بلغ مجموعها التي تعامل م

 118.689بالمئة، كما ارتفع مجموع الواردات المرفئية الى  2حاوية نمطية وبنسبة  639.323صغيرا فبلغ مجموعها 
 بالمئة". 2مليون دوالر وبنسبة 

 االقتصاديةالتراجع مؤشر سلبي يؤكد تفاقم االوضاع 
وأضاف زخور أن هذا التراجع بحركة مرفأ بيروت هو مؤشر سلبي يؤكد تفاقم االوضاع االقتصادية والمالية  

في البلد. ومما زاد الطين بلة هو التأخير الحاصل والمستمر في تشكيل الحكومة العتيدة. فهذا الوضع غير الطبيعي 
ية واالجتماعية، دفع التجار الى شد االحزمة وتقليص من حجم على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية والمال

مستورداتهم بانتظار تبلور المشهد السياسي في البلد، ال سيما في ظل الحديث المتصاعد عن أن الوضع االقتصادي 
وضع ل في لبنان على شفير الهاوية. لذلك أنا أدعو مجددا كل القوى السياسية المعنية  والحريصة على مصلحة البلد

مصالحها الشخصية وصراعاتها السياسية جانبا، والتعاون مع رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة في أسرع 
 وقت، نظرا النعكاسه االيجابي على وضع البلد عامة، ومرفأ بيروت خاصة.

 مخطط توجيهي يحدد دور مرفأ بيروت مستقبال
ئبة عن مرفأ بيروت منذ سنوات عدة، أشار زخور الى وردا على سؤال حول مشاريع التوسيع والتطوير الغا 

أن شركة "خطيب وعلمي" المكلفة بإعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، أعدت هذا المخطط الذي يحدد الدور 
المنتظر أن يلعبه المرفأ خالل السنوات العشرين المقبلة، وأن هذا المخطط جرى إقراره من قبل وزير االشغال العامة 

 ل يوسف فنيانوس ومجلس ادارة المرفأ، وقد أحيل الى مقام رئاسة الحكومة لمناقشته من قبل الحكومة المنتظر والنق
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لتوسيع المرفأ، من ضمنها إعادة إحياء مشروع ردم الحوض  خيارات 3تشكيلها. وتابع أن هذا المخطط تضمن 
الرابع الذي يعتبر االفضل، ألنه سيكون االكثر فائدة واالدنى كلفة واالسرع تنفيذا وانجازا، ويلبي حاجات المرفأ 

 والمتعاملين معه.
 باحات المرفأ خففت الضغط عن محطة الحاويات

ي مرفأ بيروت، أوضح زخور أن استعانة ادارة المرفأ بالباحات وعن االوضاع الحالية في محطة الحاويات ف 
(، ساهمت في تخفيف الضغط عن محطة general cargoالموجودة في المرفأ الذي يستقبل البواخر التقليدية )

 الحاويات، وحالت دون تجدد االزدحام وتفاقم االوضاع فيها. 
 معبر نصيب استراتيجي وحيوي

عن معبر نصيب الحدودي مع االردن والذي تمكنت وحدات من الجيش السوري وباالنتقال الى الحديث 
من إعادة السيطرة عليه، أكد زخور أن هذا المعبر هو حيوي للبنان واستراتيجي لدول المنطقة، فهو يربط عبر سوريا 

وريا أيضا عبر س كل من االردن ودول الخليج العربي بتركيا وأوروبا والعراق وايران وحتى روسيا من جهة، ويربط
، كان عدد 2011االردن ودول الخليج العربي بلبنان من جهة أخرى. فقبل اندالع الحرب في سوريا في العام 

شاحنة محملة بالمنتجات الزراعية  300آالف شاحنة من بينها حوالي  7الشاحنات التي تعبره يوميا يتجاوز الـ
، بعد سيطرة المسلحين عليه، نكسة وصدمة 2015ان من العام والصناعية اللبنانية. وشكل إقفال المعبر في نيس
 كبيرتين للقطاعين الزراعي والصناعي اللبنانيين. 

 محطة الحاويات أنقذت الصادرات اللبنانية من كارثة محتمة
وال بد من االشارة الى أن محطة الحاويات في مرفأ بيروت ساهمت في إنقاذ هذين القطاعين من كارثة  
أتاحت للمزارعين والمصدرين من االستمرار في تصدير منتجاتهم بحرا ولو بكلفة أكبر ووقت أطول،  محتمة، إذ

ومن المحافظة على القسم االكبر من زبائنهم في االسواق االردنية والخليجية. فهذه المحطة الحديثة والمتطورة 
واسطة للبناني إمكانية تصدير منتجاته باستقطبت أهم الخطوط المالحية العالمية التي أمنت للصناعي وللمزارع ا

بواخر الحاويات الى مرفأ جده السعودي والموانئ الخليجية مباشرة، أو تفريغ تلك الحاويات في مرفأ جده حيث يتم 
 إعادة نقلها برا بواسطة الشاحنات الى مقصدها النهائي في بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

 لتصديرودور هام لمرفأ طرابلس على صعيد ا
ونشير أيضا الى الدور الهام الذي ما يزال يلعبه مرفأ طرابلس على هذا الصعيد، حيث تؤمه بواخر الرو/رو  

)عبارات( الناقلة للشاحنات التي تنقل المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية الى مرافئ في تركيا ومصر واالردن 
الدعم الذي خصصته الحكومة اللبنانية عبر مؤسسة "إيدال" أو مرفأ ضبا السعودي. وهذه الشاحنات تستفيد من 

 مليون دوالر حتى تاريخه. 30للتصدير البحري والذي بلغ حوالي 
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 تراجع حجم التصدير بحرا
ألف طن  550ية هذا المعبر قال زخور أن لبنان كان يصدر برا وقبل إقفال معبر نصيب حوالي وعن أهم 

مليار دوالر، فانخفض حجم التصدير  1.300من المنتجات الزراعية والصناعية سنويا، تبلغ قيمتها االجمالية حوالي 
لرو/رو ات عبر مرفأ بيروت أو بواخر ابعد اقفال هذا المعبر واستبدال النقل البري بالبحري بواسطة بواخر الحاوي

مليون دوالر، علما أن كلفة النقل  700ألف طن سنويا، تبلغ قيمتها االجمالية  375عبر مرفأ طرابلس الى حوالي 
البحري تساوي أضعاف عدة كلفة النقل البري، كما أن مدة الرحلة البحرية بين لبنان ودول الخليج العربي تتراوح ما 

 أيام. 5وما، في حين أن النقل البري ال يتجاوز الـ ي 15و  12بين 
 كلفة النقل البري أدنى والرحلة أسرع

وتابع: "مما تقدم، تتبين أهمية إعادة فتح معبر نصيب أمام المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية، فكلفة  
للتلف. كما  جودتها وتتفادى تعرضهاالنقل البري أدنى والرحلة أسرع وبالتالي تحافظ تلك المنتجات الزراعية على 

أن إعادة فتح هذا المعبر تتيح للشاحنات العادية والمبردة استعادة نشاطها بين لبنان واالردن والخليج العربي، ويخلق 
 فرص عمل جديدة"، باالضافة الى إلغاء الدعم المخصص لتلك الشاحنات.
 قات بين لبنان وسوريااستعادة حركة التصدير البري نشاطها مرتبط بتطور العال

وحول إمكانية أن تستعيد حركة التصدير برا الحجم الذي كانت عليه قبل إقفال معبر نصيب، أشار زخور  
الى أن هذا الموضوع مرتبط بتطور العالقات بين لبنان وسوريا. لذلك على الحكومة العتيدة المنتظر تشكيلها أن 

ون أخذ القرار الصائب بهذا الخصوص. فالصناعيون والمزارعون اللبنانيتضع مصلحة لبنان العليا فوق كل اعتبار وت
تنفسوا الصعداء عندما طرقت مسامعهم إمكانية إعادة فتح معبر نصيب، ألنه الوحيد الذي يؤمن نقل الصادرات 

 اللبنانية برا الى االردن ودول الخليج العربي بالكلفة االدنى والوقت االسرع.
********** 

Summary of Lebanese International Trade Exchange in June 2018 

compared with May 2018 

 
+/-  % +/- (USD 

million) 

May 2018  

(USD million) 

June  2018 

(USD million) 

subject 

+2  % +25 million 1591 1616 Total import 

-15 % -39 million 254 215 Total export 

+5  % +64 million 1337 1401 Total deficit 
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Lebanon Trade deficit up to USD 1401 million in June 2018 

 مليون دوالر  215فاتورة التصدير الى  تراجعمليون دوالر و  1616فاتورة االستيراد الى ارتفاع 
 2018يون دوالر في حزيران )يونيو( مل 1401عجز الميزان التجاري الى ارتفاع و 

أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد عبر كافة المرافئ والبوابات خالل شهر حزيران  
صدير. فاتورة التتراجعت أيار )مايو( المنصرم. في حين  مما كانت عليه في شهر كبر)يونيو( الماضي، جاءت أ

 عجز الميزان التجاري.ارتفاع الى  وتراجع فاتورة التصدير أديافاتورة االستيراد ارتفاع كما أظهرت أن 

 2018ارتفاع فاتورة االستيراد في حزيران 
مليون  1591الماضي، مقابل مليون دوالر في حزيران  1616فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 2 امليون دوالر ونسبته 25 اقدرهبزيادة دوالر في ايار المنصرم، أي 

 فاتورة التصديرتراجع 
مليون دوالر في أيار  254مليون دوالر مقابل  215قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى تراجعت بينما  

 بالمئة. 15ه مليون دوالر ونسبت 39قدره بانخفاض المنصرم، أي 
 عجز الميزان التجاريارتفاع 

جز الميزان عارتفاع الى  وتراجع فاتورة التصدير قيمة فاتورة االستيراد في حزيران الماضيارتفاع وأدى  
مليون  دوالر  64 اقدرهبزيادة مليون دوالر في أيار المنصرم، أي  1337مليون دوالر مقابل  1401التجاري فبلغ 

 بالمئة. 5 اونسبته
 2018التصدير الى لبنان في حزيران الصين ما تزال االولى ب

وأفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتربع على المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في حزيران الماضي،  -
مليون  3مليون دوالر في أيار المنصرم، أي بانخفاض قدره  169مليون دوالر مقابل  166بتصديرها سلعا بـ

 بالمئة. 2بته دوالر ونس
مليون  138مليون دوالر مقابل  142من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية بتصديرها بـاليونان بينما تقدمت  -

 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  4قدره بارتفاع دوالر، 

مليون  145قابل مليون دوالر م 125بتصديرها بـالمرتبة الثالثة تراجعت ايطاليا من المرتبة الثانية الى في حين  -
     بالمئة. 14مليون دوالر ونسبته  20دوالر، أي بانخفاض قدره 
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 2018حزيران  الستيراد من لبنان فيما تزال االولى بااالمارات العربية المتحدة 
بالمرتبة االولى باستيرادها من لبنان في حزيران الماضي وتمكنت االمارات العربية المتحدة من االحتفاظ  -

 3مليون دوالر في أيار المنصرم، أي بارتفاع قدره  مليون دوالر ونسبته  38مليون دوالر مقابل  39بـ
 بالمئة.

مليون  19مليون دوالر مقابل  16ثة الى المرتبة الثانية بـمن المرتبة الثالأفريقيا الجنوبية بينما تقدمت  -
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  3قدره  بانخفاض دوالر، أي 

مليون دوالر، أي  21مليون دوالر مقابل  14من المرتبة الثانية الى الثالثة بـالسعودية تراجعت في حين  -
 بالمئة.  33دوالر ونسبته  مليون 7بانخفاض قدره 

 8201بالمئة من فاتورة االستيراد االجمالية تمت عبر مرفأ بيروت في حزيران  71
من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ 

قيمة بالمئة من ال 71مليون دوالر أي ما نسبته  1146بيروت في حزيران الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 
مليون  1135مليون دوالر، مقابل  1616االجمالية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية  71دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في أيار المنصرم، أي ما نسبته 
    بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  11قدره رتفاع بامليون دوالر أي  1591لفاتورة االستيراد والبالغة 

 326بالمئة، مقابل  20مليون دوالر أي ما نسبته  318كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  8قدره بتراجع بالمئة، أي  20مليون دوالر، أي ما نسبته 

مليون   109بالمئة مقابل  8مليون دوالر، أي ما نسبته  128المرتبة الثالثة بـ وراوح مرفأ طرابلس مكانه في -
 بالمئة. 17مليون دوالر ونسبته  19قدره بارتفاع بالمئة، أي  7دوالر، أي ما نسبته 
 2018مت عبر مرفأ بيروت في حزيران بالمئة من فاتورة التصدير االجمالية ت 50

تسجيله تصدير و المرتبة االولى األهم للتصدير من لبنان، باحتفاظه ب كما بقي مرفأ بيروت المرفق البحري -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير  50مليون دوالر في حزيران الماضي، أي ما نسبته  108

مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة  133مليون دوالر، مقابل  215عبر كافة المرافئ والبوابات البالغة 
مليون  254بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  52في أيار الماضي، أي ما نسبته  هعبر 

 بالمئة. 19مليون دوالر ونسبته  25قدره بتراجع دوالر، أي 

بالمئة  36مليون دوالر، أي ما نسبته  78المرتبة الثانية بتصديره بـاحتفظ مطار رفيق الحريري ببينما  -
 بالمئة. 4ماليين دوالر ونسبته  3بالمئة، أي بانخفاض قدره  32دوالر أي ما نسبته  مليون 81مقابل 

مليون دوالر أي  20بالمئة، مقابل  6مليون دوالر أي ما نسبته  12واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 40ماليين دوالر ونسبته  8بالمئة، أي بتراجع قدره  8ما نسبته 
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 هل يستفيد لبنان من إعادة فتح معبر نصيب ؟
وبمناسبة الحديث عن إمكانية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا واالردن، يأمل الصناعيون والمزارعون 

يستفيد لبنان من هذا المعبر، ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم بكلفة أجور نقل أدنى ووقت أسرع. لذلك اللبنانيون أن 
 يطالبون الدولة اللبنانية اتخاذ االجراءات المطلوبة للسماح لهم باستخدام هذا المعبر فور إعادة فتحه.

 2018في حزيران حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان بالمئة  55
من العام الحالي حزيران بلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل من جهة أخرى، 

مليار  1616بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  55دوالر، أي ما نسبته مليار  890
مليون دوالر أي ما  910أيار الماضي خالل  دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان

قدره بانخفاض دوالر، أي مليار  1591بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  57نسبته 
 بالمئة. 2دوالر ونسبته مليار  20

 2018في حزيران حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان بالمئة  60
مليون دوالر، أي  130من العام الحالي في حزيران لغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان بينما ب   

دوالر. في حين كانت حصة  مليار 215بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان البالغة  60ما نسبته 
بالمئة  59دوالر أي ما نسبته مليار  151الحالي العام من أيار البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل 

مليون دوالر ونسبته  21قدره بتراجع مليون دوالر، أي  254فاتورة االستيراد من لبنان البالغة القيمة االجمالية لمن 
 بالمئة. 14

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

 

+/- % +/- USD 

million  

May  2018 (USD) 

(million)  

June  2018 (USD) 

(million)  

Country 

-2 % -3 169 166 1- China  

+3 % +4 138 142 2- Greece 

-14 % -20 145 125 3- Italy 

+16  % +16 98 114 4- USA 

-5 % -5 103 98 5- Germany 

+49 % +18 37 55 6- Spain 

-12 % -7 58 51 7- Turkey 

-32 % -24 74 50 8- France 

+170 % +29 17 46   9- Russian Federation 

- - 43 43 10- UAE 

+1 % +8 882 890 Total (USD) (million) 
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Top 10 Importing Countries from Lebanon in June 2018 compared with May 2018 
 

+/- % +/- USD 

million  

May  2018 (USD) 

(million)  

June  2018 (USD) 

(million) 

Country 

+3 % +1 38 39 1- UAE 

-16 % -3 19 16 2- South Africa 

-33 % -7 21 14 3- Saudi Arabia  

-13 % -2 16 14 4- Syria  

-8 % -1 12 11 5- Qatar 

-10 % -1 10 9 6- Turkey 

-11 % -1 9 8 7- Iraq 

-63 % -12 19 7 8- Spain 

-33 % -3 9 6 9- Jordan  

-14 % -1 7 6 10- Kuwait 

-19  % -30 160 130 Total (USD) (million) 

********** 
 لصالحية في بلدة الدامورالجمارك: ضبط كمية كبيرة من االدوية منتهية ا

أنه وبعد تحريات واستقصاءات قامت بها األجهزة المختصة في المديرية العامة  ،وزارة المالية علنتأ
رة من األدوية منتهية الشوف وضبطت منه كمية كبي -للجمارك داهمت وحدة منها مستودعًا في بلدة الدامور

بداله بآخر بتواريخ جديدة  .الصالحية كان يعمل على تغيير الالصق الذي تحمله وا 
تمت مصادرة كامل الكمية بناًء على إشارة القضاء المختص وتتابع المديرية عملها لكشف المتورطين 

جراء المقتضى القانوني  .وا 
 اوضبط مستودع من األحذية المزورة والمهربة في عبر 

كما ضبطت المديرية العامة للجمارك بإشراف رئيس إقليم جمرك بيروت، مستودعا ضخما من األحذية  
 المزورة والمهربة في عبرا. وقد تم نقل محتويات المستودع بناء على اشارة القضاء.

********** 
 2018في النصف االول من حافظ على نموه العام أداء االقتصاد اللبناني  :فرنسبنك

أنه  2018ح التقرير الصادر حديثًا عن فرنَسبنك عن أداء االقتصاد اللبناني في النصف األول من وضأ
حافظ على نموه العام، مدعومًا بالتحّسن الحاصل في نشاط عدة قطاعات اقتصادية وخصوصاً نشاط السياحة حيث 

إذ ارتفع عدد المسافرين عبره في النصف األول على أساس سنوي، وحركة المطار  %3.3زاد عدد السياح بنسبة 
نتاج الكهرباء الذي توسع بمعدل %2.3، ونشاط مرفأ بيروت حيث زادت عائداته بنسبة %9.3بمعدل   %5.3، وا 

في األشهر الخمسة األولى على أساس سنوي، حسب توافر آخر اإلحصاءات. كما تحّسن نشاط التصدير بنسبة 
 .في نفس الفترة 9.9%
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كما أوضح التقرير من ناحية أخرى أن عدداً من القطاعات االقتصادية الرئيسية شهدت تراجعاً في نشاطها، 
في النصف األول من العام الحالي  %14وال سّيما القطاع العقاري حيث تراجعت قيمة المبيعات العقارية بمعدل 

وزادت قيمة الشيكات  %2.5على أساس سنوي، والنشاط التجاري حيث انكمشت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 
« كفاالت»، وتراجعت قيمة قروض %5.4، وتقّلصت مبيعات السيارات الجديدة بمعدل %5.7المرتجعة بنسبة 

في نهاية أيار  %58.6إلى  2017في نهاية أيار  %65.5ادق من ، كما تقّلص معدل إشغال الفن%24.4بمعدل 
وأشار التقرير إلى تواصل العجز في المالية العامة بسبب تفوق قيمة النفقات اإلجمالية على اإليرادات  .2018

نيسان مليار دوالر في نهاية  81.7اإلجمالية، األمر الذي يدفع بالمديونية العامة صعودًا، حيث بلغت قيمتها نحو 
 .من الناتج المحلي اإلجمالي %150، وباتت تشّكل أكثر من 2018

مقارنة مع معدل  2018في النصف األول من  %5.7كما أشار التقرير إلى إرتفاع معدل التضخم إلى 
مليار  44.2في الفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت موجودات مصرف لبنان من العمالت األجنبية إلى  4.6%

 .2017عن ذات الفترة من  %5.7وبنمو سنوي نسبته  2018ي نهاية حزيران دوالر ف
وعرض التقرير تطورات أسواق المال، حيث أوضح أن القطاع المصرفي التجاري حقق زيادة جيدة في 

مليار دوالر في نهاية  232.3بحيث وصلت قيمتها إلى  2017عن نهاية أيار  %12.3موجوداته اإلجمالية بلغت 
 1.6لتبلغ  2017عن نهاية  %3.6، هذا فيما تراجعت الموجودات المجّمعة للمؤسسات المالية بنسبة 2018أيار 

. ومن ناحية أخرى، حققت بورصة بيروت نشاطًا أفضل في النصف األول من 2018مليار دوالر في نهاية أيار 
دوالر في نهاية حزيران مليون  425.7على أساس سنوي لتبلغ  %22.9حيث زادت قيمة التداول بمعدل  2018
2018. 

في األشهر الخمسة  %9.9وعلى صعيد القطاع الخارجي، أشار التقرير إلى نمو الصادرات الوطنية بمعدل 
 8لتبلغ  %5.2مليار دوالر، فيما تراجعت المستوردات بنسبة  1.3على أساس سنوي لتبلغ  2018األولى من 

مليارات دوالر خالل هذه الفترة. وعّلل  6.7إلى  %5.2تجاري بمعدل مليارات دوالر، مما أدى إلى انكماش العجز ال
مليون  448.7التقرير الفائض المحقق في ميزان المدفوعات في األشهر الخمسة األولى من العام الحالي بقيمة 

لية الخارجية ( بالزيادة الحاصلة في التدفقات الما2017مليونًا للفترة ذاتها من  357.6دوالر )مقارنة مع عجز قدره 
 .مليارات دوالر، والتراجع الحاصل في العجز التجاري 7.1إلى  %7.6إلى لبنان بنسبة 

حسب تقديرات  %2-%1.5هو في حدود  2018وذكر التقرير أن النمو االقتصادي الحقيقي المتوقع لعام 
في تشكيل الحكومة اللبنانية  وأكد التقرير على ضرورة اإلسراع .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على التوالي

الجديدة وتنفيذ إصالحات مؤتمر سيدر على الصعد القطاعية والمالية واالقتصادية من أجل رفع النمو االقتصادي 
 .إلى مستويات أعلى مما هو عليه حاليًا، وضبط األوضاع غير المؤاتية في مالية الدولة العامة في السنوات القادمة

********** 
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 نحاس: نعمل على تحرير مرفأ طرابلس من القيود االدارية
طلع على كيفية سّير العمل ومشاريع  تفقد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقوال نحاس مرفأ طرابلس وا 

بعد الجولة على المنشآت الجديدة وأعمال التطوير في المرفأ،  .ر والتحديث فيه، حيث التقى مدير المرفأ أحمد تامرالتطوي
عادة تفعيل  عقد اجتماع أكد فيه نحاس على أن "تطوير المرفأ جزء أساسي إلعادة ضخ الحياة اإلقتصادية في طرابلس وا 

بين أيدينا مؤسسات ومرافق بالغة األهمية إال أنها مقّيدة بقوانين تجعلها وظيفتها اإلقتصادية"، مشيرًا إلى أننا "نمتلك 
 ."عاجزة عن التطور وفاقدة للفعالية

طالق طاقاته وتحريره من القيود اإلدارية التي تحد من  وشدد نحاس على "أهمية تغيير اإلطار القانوني للمرفأ وا 
لة "الوسط المستقل" تعمل على إعداد مشاريع قوانين تصب في هذا قدرته على ولوج اإلنتاجية المطلوبة"، موضحًا أن "كت

اإلطار، لكي نعطي القدرة لهذه المؤسسات لتضع المدينة على خارطة النمو وُتساهم في خلق الوظائف وتفعيل النمو 
عادة وصلها بما انقطع من النظام االقتصادي داخل لبنان وخارجه"، معتبرًا أن "أولويتنا هي أن نصل  ذه إلى اقتراح هوا 

قناع المسؤولين السياسيين كافة بصوابيتها والعمل على إقرارها وجعلها واقعًا"، داعياً جميع المعنيين إلى "توحيد  القوانين وا 
الصف لما فيه مصلحة المدينة، إذ إننا بصدد طرح مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية تهم جميع المواطنين فما علينا 

وأكد على "العمل  ."تنا السياسية جانبًا ونضغط في سبيل تحقيق ما نطمح اليه لتأمين مستقبل أفضلإال أن نضع خالفا
في مجلس النواب إلقرار المبلغ المرصود من قبل البنك اإلسالمي للتنمية كـقرض ميّسر الستكمال مشاريع البنية التحتية 

اسة تؤكد أن مرفأ طرابلس هو أفضل المرافئ وأكثرها مالءمة وكشف أن "البنك الدولي كان أعّد در  ."واللوجستية في المرفأ
ألن يكون الباب لخدمة كل منطقة الشرق األوسط، لذلك يجب العمل على تطبيق هذه الدراسة ومندرجاتها كافة، فالتقاعس 

    ."ممنوع
********** 

 2018ماليين راكب في مطار رفيق الحريري حتى تموز )يوليو(  5
ار خالل تموز الفائت، إرتفاعا الفتا، حيث فاق عدد الركاب المليون، ليرتفع بذلك المجموع حّققت حركة المط

 .وحتى نهاية الشهر السابع الى ما يقارب الخمسة ماليين راكب 2018العام للركاب منذ مطلع العام 
د سجلت في العام بينما كانت حركة المسافرين من والى المطار ق 1.022.467في تموز الماضي بلغ عدد الركاب 

في المئة  5في المئة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب بزيادة  4،86بزيادة بلغت  975003لشهر تموز  2017
ارتفع المجموع العام للركاب من والى لبنان خالل السبعة أشهر االولى من العام و  . عن الفترة نفسها من العام السابق

. 2017في المئة عّما سجلته الفترة نفسها من العام  8،32راكبا بزيادة  225ألفا و 842الى أربعة ماليين و 2018
هذا االرتفاع في عدد الركاب استدعى مؤخرا أكثر من تحّرك من المسؤولين السياسيين واالداريين واألمنيين لمعالجة 

عباء إنهاء معامالت السفر االزدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار ان في المغادرة أو في الوصول للتخفيف من أ
وتقديم التسهيالت للمسافرين من والى لبنان خصوصا مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة 
في أروقة المطار خالل آب الجاري. إشارة الى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ ستة ماليين 

 **********    ة.راكب خالل السن
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Summary of Beirut Port Statistics in June 2018 compared with May 2018 

 
Subjects June  2018 May 2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

161 141 +20 +14 % 

Total Tonnage handled (tons) (thousand) 580 650 -70 -11 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

509 581 -72 -12 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

71 69 +2 +3 % 

Total Containers handled (TEU) 114,955 106,964 +7,991 +7 % 

Total containers imported (TEU) 53,936: 54,499: -563 -1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

34,940 37,574 -2,634 -7 % 

Total containers imported empty (TEU)  143 158 -15 -10 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

18,853 16,767 +2,086 +12 % 

Total containers exported  (TEU)  57,079: 51,067: +6,012 +12 % 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

5,763 7,209 -1,446 -20 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

33,010 26,760 +6,250 +23 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

18,306 17,098 +1,208 +7 % 

Total containers transshipment (TEU) 37,159 33,865 +3,294 +10 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

3,940 1,398 +2,542 +182 % 

Total cars handled (cars) 5,336 6,410 -1,074 -17 % 

Total imported cars (cars) 4,805 5,435 -630 -12 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 531 975 -444 -46 % 

Total port revenues (USD) (million)  19,467 20,085 -618 

thousand 

-3 % 

Total harbor master fees (USD) 

(thousand)  

331 508 -177 

thousand   

-35 % 

Total Port revenues & harbor master fees 

(USD) (million)  

19,798 20,593 -795 

thousand 

-4 % 
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 2018فأ بيروت االجمالية انسحب على مجموع الواردات في حزيران )يونيو( تراجع حركة مر 
 مليون دوالر  19.798سيارة و  5.336حاوية نمطية،  114.955ألف طن،  580باخرة،  161

انت ( الماضي عما كيونيو)حزيران بالحركة االجمالية التي تعامل معها في انخفاضا سجل مرفأ بيروت  
 على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.االنخفاض هذا انسحب المنصرم. وقد  (مايو)أيار في عليه 

 2018وحزيران مقارنة بحركة مرفأ بيروت في أيار 
 الية:من العام الحالي، الوقائع التحزيران )يونيو( وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر 

 بالمئة. 14ونسبته باخرة  20قدره بارتفاع باخرة، أي  114باخرة مقابل  161: بلغ عدد البواخر

 ألف طن ونسبته 70 بتراجع قدرهألف طن، أي  650ألف طن مقابل  580: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 11

 الماضي، كاآلتي:حزيران ألف طن في  580وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

ألف  72قدره بتراجع ألف طن، أي  581ألف طن مقابل  509: بلغت الك المحليالبضائع المستوردة برسم االسته
 بالمئة. 12طن ونسبته 

 بالمئة. 3طن ونسبته  2ألف طن، أي بارتفاع قدره  69ألف طن مقابل  71: بلغت البضائع اللبنانية المصدرة بحرا

 2018حزيران ارتفاع  حركة الحاويات في 
ي الى الماضحزيران ع  حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في بينت االحصاءات ارتفافي حين  

حاوية نمطية  7.991المنصرم، أي بزيادة  قدرها أيار حاوية في  106.964حاوية نمطية مقابل  114.955
 بالمئة.  7ونسبتها 
 ، كاآلتي:2018حزيران حاوية نمطية في  114.955وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية نمطية  563قدره بتراجع حاوية، أي  54.499حاوية نمطية مقابل  53.936: بلغت توردةالحاويات المس
 بالمئة. 1ونسبته 

قدره بارتفاع حاوية، أي  51.067حاوية نمطية مقابل  57.079: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبته  6.012

قدره بارتفاع حاوية، أي  1.398حاوية نمطية مقابل  3.940: بلغت ا على متن السفنالحاويات المعاد تستيفه
 بالمئة. 182حاوية نمطية ونسبته  2.542

 ؟ 2018حزيران كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في 
 حاوية نمطية كاآلتي: 53.936الماضي والبالغة حزيران وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في 

أيار حاوية في  37.574حاوية نمطية مقابل  34.940: بلغت المستوردة برسم االستهالك المحليالحاويات 
 بالمئة. 7 حاوية نمطية ونسبته 2.634 بتراجع قدرهالمنصرم، أي 
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حاوية نمطية  15قدره بانخفاض حاوية، أي  158حاوية نمطية مقابل  143: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 10ونسبته 

 2.086حاوية، أي بزيادة قدرها  16.767حاوية نمطية مقابل  18.853: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 12حاوية نمطية ونسبتها 

 ؟ 2018حزيران ركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في وكيف توزعت ح
حاوية  57.079الماضي والبالغة حزيران وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في  

 نمطية، كاآلتي:
، أي 2018أيار حاوية في  7.209حاوية نمطية مقابل  5.763بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته  1.446قدره انخفاض ب
حاوية نمطية مقابل  33.010: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع اللبنانية المستوردة

 بالمئة. 23نمطية ونسبته حاوية  6.250قدره بارتفاع حاوية، أي  26.760
حاوية، أي بزيادة قدرها  17.098حاوية نمطية مقابل  18.306بلغت  :الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبتها  1.208
 2018حزيران ارتفاع مجموع حركة المسافنة في 

الماضي، حزيران حاوية نمطية في  37.159وبلغ مجموع حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  3.294المنصرم، أي بارتفاع قدره أيار حاوية في  33.865مقابل 

 2018حزيران تراجع حركة السيارات في 
سيارة  6.410سيارة مقابل  5.336، انخفاضا فبلغ مجموعها 2018حزيران وسجلت حركة السيارات في  

الماضي، حزيران سيارة في  5.336وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 17سيارة ونسبته  1.074أي بتراجع قدره 
 كاآلتي:

 بالمئة. 12سيارة ونسبته  630سيارة، أي بانخفاض قدره  5.435سيارة مقابل  4.805:  بلغت السيارات المستوردة
 46سيارة ونسبته  444قدره بانخفاض سيارة، أي  975سيارة مقابل  531: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

 بالمئة.

 2018حزيران االجمالية انسحب على مجموع الواردات في الحركة تراجع 

اء على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة المينسلبا الماضي حزيران الحركة االجمالية في انخفاض وانعكس  
ألف دوالر  798 بانخفاض قدرهالمنصرم، أي أيار مليون دوالر في  20.593مليون دوالر مقابل  19.798فبلغ 

 الماضي، كاآلتي:حزيران مليون دوالر في  19.798وتوزع هذا المجموع البالغ  ئة.بالم 4 ونسبته

 
 

41/54 

ICN – Newsletter nr. 88 – August 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-42- 

ألف دوالر  618قدره بتراجع أي  مليون دوالر، 20.085مليون دوالر مقابل  19.467: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 3ونسبته 

ألف دوالر ونسبته  177قدره بانخفاض ألف دوالر، أي  508دوالر مقابل ألف  331: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة. 35

********** 
 االردن يستعد إلعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا

ونقل البضائع في االردن ضيف اهلل ابو عاقولة "أن النقابة قال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص  
شرعت بعد حصولها على تصريح من الجهات المعنية تعمل على صيانة مكاتبها المقامة داخل مركز نصيب 
)جابر( الحدودي". وأضاف وفق صحيفة "الغد االردني" "أنه تم استقدام متعهد من أجل صيانة مكاتب الشركات 

شركة والتي أغلقت مكاتبها منذ قرار إغالق الحدود". وبّين  172لمركز الحدودي التي يبلغ عددها المقامة داخل ا
ابو عاقولة "أن إعادة فتح الحدود ستعود بفوائد كبيرة على القطاع بشكل خاص وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام، 

قال نقيب  كيا وعدد من الدول االوروبية". بدورهألن المعبر يعد شريان التجارة الرئيسي بين االردن وسوريا ولبنان وتر 
أصحاب الشاحنات في االردن محمد خير الداوود "قطاع الشاحنات االردنية مستعد لنقل البضائع وتبادلها فورا مع 
سوريا بمجرد االعالن عن فتح الحدود االردنية والسورية". ولفت الى "أن خسائر قطاع الشاحنات خالل سنوات 

مليار دوالر( بسبب إغالق المنافذ مع  1.022مليون دينار )نحو  725عراقية والسورية تجاوزت الـ االزمتين ال
 البلدين.

********** 
King Abdullah Port enjoys 51% rise in volumes 

King Abdullah Port, located on Saudi Arabia’s west coast adjacent to the Red Sea, has achieved 

a very strong first half of 2018 with container volumes up by 50.5%. 

The port handled 1,236,075 teu in the first six months of the year, building on growth of 21% 

in 2017. 

Rayan Qutub, CEO of King Abdullah Port said: “Since the launch of operations five years ago, 

King Abdullah Port has become the second largest container port in the Kingdom [of Saudi 

Arabia], and it is moving forward towards becoming a major trade hub and global logistics 

platform on the Red Sea. 

“Located on the main maritime line linking the east and the west, King Abdullah Port aims to 

increase the Kingdom’s competitiveness in the World Bank’s Logistics Performance Index 

(LPI); therefore, effectively contributing to accomplishing the logistics objectives of Vision 

2030.” 

Once fully built, King Abdullah Port will be able to handle 20m teu, 1.5m car-equivalent units 

and 15m tonnes of clean bulk cargo annually. 

CN.Container Management 

********** 
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 الحاويات مقابل ارتفاع حركة انخفاض حركة مرفأ العقبة االجمالية 
 في االشهر السبعة االولى من العام الحالي

افادت احصاءات مرفأ العقبة االردني، أنه سجل انخفاضا في االشهر السبعة االولى من العام الحالي،  
 9.024ركة الحاويات. فقد بلغ الوزن االجمالي للبضائع بكميات البضائع وعدد الركاب والسيارات، مقابل ارتفاع ح

ألف طن  702مليون طن في االشهر السبعة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  9.726مليون طن مقابل 
 مليون طن كاآلتي:  9.024بالمئة. وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  7ونسبته 

ألف طن  450ماليين طن، أي بانخفاض قدره  6.450يين طن مقابل مال 6: بلغ وزنها البضائع الواردة بحرا
 بالمئة. 7ونسبته 

ألف طن  252مليون طن، أي بتراجع قدره  3.276مليون طن مقابل  3.024: بلغ وزنها البضائع الصادرة بحرا
 بالمئة. 8ونسبته 

 9راكبا ونسبته  20.617راكب، أي بانخفاض قدره  236.858ألف راكب مقابل  216.241: بلغ عدد الركاب
 بالمئة.

 14سيارة ونسبته  8.660سيارة، أي بتراجع قدره  60.640سيارة مقابل  51.980: بلغ عدد السيارات المستوردة
 بالمئة.

حاوية نمطية  20.452حاوية، أي بارتفاع قدره  462.268حاوية نمطية مقابل  482.720: بلغ مجموع الحاويات
 بالمئة. 4.42ونسبته 

تبر مرفأ العقبة مرفقا بحريا خدماتيا استراتيجيا، كونه المنفذ البحري الوحيد الذي يربط االردن بالعالم ويع 
 عبر البحر االحمر.

********** 
 وزير النقل السوري: معالم النصر أثرت ايجابا على قطاع النقل البحري السوري

ن ت العلم السوري بعد توقف دام أكثر مأعلن وزير النقل السوري على حمود عن "البدء بتسجيل سفن تح 
سنوات" مؤكدا "أن االنتصارات التي يحققها الجيش السوري على المجموعات المسلحة، انعكست بشكل ايجابي  7

الروسية "إن هذه الخطوة تأتي بعد جهود كبيرة محليا  ”Sputnik“على قطاع النقل البحري". وقال حمود لوكالة 
واسعة من االجراءات االدارية والقانونية والفنية واالكاديمية، للوصول الى هذه النتيجة  ودوليا، وترافقت مع حزمة

التي هي فخر لكل سوري وكل وطني غيور في هذا البلد، وليرفرف علم سوريا في بحار العالم. وأضاف حمود "أنه 
ن أول سفينة لعلم السوري لتكو بعد طول انتظار منحت وزارة النقل السفينة كريستال كاالكسي شهادة تسجيل تحت ا
 سنوات، وهي خطوة تدل على  7غير حكومية تباشر عملها باتجاه الموانئ السورية، بعد قطيعة دامت ما يقارب الـ 

 
 

43/54 

ICN – Newsletter nr. 88 – August 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-44- 

ة حركة النقل البحري العالمي من والى سوريا". واشار وزير النقل السوري الى "تمّيز الموقع الجغرافي التعافي وعود
 180لسوريا بحريا من خالل إطاللتها على البحر االبيض المتوسط وبطول يمتد على شريط ساحلي يصل لنحو 

دن وايران ضافة الى الربط مع العراق واالر كيلومترا يعطيها ميزة أن تكون مركز استقطاب التجارة وتبادل البضائع، إ
والخليج العربي، ومستقبال مع الصين بما ينسجم مع الرؤية التي تضعها الحكومة السورية وعلى رأسها السعي لعبور 

 طريق الحرير الطرقي والسككي عبر االراضي السورية".
********** 

DP World cautions on trade, posts 2.1 percent drop in first-half net profit 
DUBAI (Reuters) - DP World DPW.DI, one of the world’s biggest port operators, posted a 2.1 

percent drop in first-half net profit on Thursday, and cautioned about geopolitical risks and 

recent changes to trade policies. 

“The near-term trade outlook remains uncertain with recent changes in trade policies and 

geopolitical headwinds in some regions continuing to pose uncertainty to the container 

market,” said the company’s chairman and chief executive, Sultan Ahmed bin Sulayem,. 

“However, the robust financial performance of the first six months also leaves us well placed 

for 2018 and we expect to see increased contributions from our recent investments in the second 

half of the year,” he said in a statement. Lower export orders and car sales are likely to slow 

world trade growth in the third quarter, the World Trade Organization said recently, as a global 

tariff crusade by Trump to protect American jobs begins to bite. 

DP World said it posted a net profit attributable to owners of the company of $593 million in 

the first half of the year, compared to $606 million during the same period a year earlier. Cash 

from operating activities was recorded at $979 million in the first half, slightly lower than $1.0 

billion a year earlier. The port operator said capital expenditure guidance for 2018 remains 

unchanged at up to $1.4 billion with investments planned in the United Arab Emirates, Posorja 

(Ecuador), Berbera (Somaliland), Sokhna (Egypt) and London Gateway. 

DP World recently won a 30-year concession for the management and development of a port 

project at Banana in the Democratic Republic of the Congo, which currently has no direct deep-

sea port despite being Africa’s third-most populous country. 

Reuters 

********** 

 2017حويالت للتونسيين في الخارج في العام مليون دوالر تونسي قيمة الت 4499.6
 1.625مليون دينار تونسي )حوالي  4499.6بلغت التحويالت المالية للتونسيين المقيمين في الخارج  

بالمئة من الناتج المحلي التونسي. وقال وزير الشؤون  5، أي حوالي 2017مليار دوالر أميركي( في العام 
بالمئة من االدخار الوطني وهي المصدر الرابع  20هذه التحويالت تمثل ما نسبته  االجتماعية محمد الطرابلسي أن

 .2020بالمئة في العام  30للعملة الصعبة. متوقعا أن ترتفع التحويالت واالستثمارات الى 
وأبرز الطرابلسي أهمية زيادة حجم التحويالت المالية للجاليات التونسية في الخارج، نظرا لالنعكاسات  

 يجابية الهامة على مستوى حجم االدخار الوطني وعلى حجم االحتياطي من العملة الصعبة.اال
********** 
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 2018( يوليوشهر تموز )ارتفاع ايرادات قناة السويس في 
وقال رئيس هيئة قناة  .الماضي (يوليوتموز )مليون دوالر في  493.3رتفعت إيرادات قناة السويس المصرية إلى ا

مليون  46.2زادت  ( الماضي، يوليوتموز )السويس، مهاب مميش، في مؤتمر صحافي، إن عائدات القناة في 
 .دوالر، مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي

ميش أن تظل القناة الممر المالحي االسرع واالكثر أمانا، مشيرا الى أن حفر القناة الجديدة استهدف وتوقع م 
القضاء على القنوات المنافسة والبديلة وتطوير المجرى، وتحويل محور القناة الى أكبر مركز لوجستي وصناعي 

 عالمي، منّوها بأنها أحد ركائز االقتصاد الوطني والعالمي.
اة السويس أسرع طريق للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة االجنبية وتعد قن 
 لمصر.

********** 
 موانئ دبي العالمية توقع اتفاقا لتطوير وتشغيل مركز لوجستي في مالي

عاصمة لأعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" أنها وقعت عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستي خارج ا
سيقع المركز اللوجستي على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار وباماكو في جنوب مالي  .المالية باماكو

 .األفريقيتينبالقرب من خط سكة الحديد الذي يربط بين المدينتين 
ربعة مع أإن المركز اللوجستي سيكون قادًرا على التعامل  الصادر عن الشركة االماراتية  وقال البيان

مليون يورو( كاستثمار مبدئي في  43مليون دوالر ) 50ستستثمر مبلغ و ماليين طن من البضائع العامة سنوًيا. 
وقعت الشركة عقد امتياز و  .شهًرا 18المرحلة األولى من المشروع، على أن يبدأ البناء في العام المقبل، ويستمر 

اًما بعد ذلك. وقام وزير النقل في مالي موالي أحمد بوبكر بتوقيع االتفاق ع 20عاًما قاباًل للتجديد تلقائًيا لـ 20لمدة 
 .في دبي

نقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم قوله إن المركز و 
بر ميناء ع الجديد سيوفر "منصة لوجستية ضرورية تهدف إلى تسهيل اإلجراءات أمام صادرات وواردات البضائع

 .داكار" الذي تديره المجموعة اإلماراتية"
********** 

PSA taking 60% stake in Canada port facility 
PSA International said it would acquire 60 per cent of a port facility in Canada, making its first 

foray into the country. 

PSA said it has, through wholly owned subsidiary PSA Canada Holdings, signed an investment 

agreement with Ashcroft Terminal (AT) to acquire 60 per cent of the business in Western 

Canada. 
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AT is an inland port facility about 300km east of the Port of Vancouver, and is the only major 

privately owned industrial property in Canada where Class 1 railroad lines - including Canadian 

National Railway (CN) and Canadian Pacific Railway - run through. 

The rail network allows for transporting import and export cargoes across Canada, and as far 

as to Chicago and other North American markets. AT is close to British Columbia's major 

highways that serve much of the province's resource industries. 

PSA group chief executive Tan Chong Meng noted the terminal's "strategic location", saying 

PSA would partner shipping lines, rail operators and trucking companies to implement a more 

"robust, efficient and cost-effective" supply chain solution for major exporters in Western 

Canada. 

A recently announced C$28 million (S$29.2 million) upgrade will boost AT's inland port and 

container handling capabilities, with the terminal due to receive a new rail link to the CN main 

line, additional rail track of existing infrastructure, an internal road system and a multi-

commodity storage facility. 

The Straits Times 

********** 

 الفرنسية ”Bolloré“السعودية وشركة  "البحري"مشروع مشترك جديد للخدمات اللوجستية بين شركة 
الدولية إلنشاء  ”Bolloré“، اتفاقية مع مجموعة "البحري" وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

كل والمنطقة بشالسعودية احتياجات العمالء في الجديد وسيلبي المشروع  .مشروع مشترك جديد للخدمات اللوجستية
للخدمات اللوجستية التوسعية في عالم إدارة  "بولوريه"و "البحري"النقل عام، كما إنه يمثل خطوة ضمن جهود 

 .وجستية وسلسلة التوريد سريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجيالخدمات الل
الرياض، االستفادة القصوى من المنصة اللوجستية في وسيحقق المشروع، الذي سيكون مقره الرئيسي 

 وقطاع الواسعة في مجال النقل البحري "البحري"النقل ، إلى جانب خبرة شركة "بولوريه" واالنتشار العالمي لمجموعة
قاعدة عمالئها الواسعة، وأسطولها من السفن المتطورة متعددة اضافة الى الخدمات اللوجستية على الصعيد المحلي، 

االستخدامات، وستعمل الشركة الجديدة على تقديم حلول متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد 
 .تي لديها تعامالت تجارية مع المملكةللشركات الكبرى في أنحاء المنطقة وللشركات العالمية ال

 "الحصة األكبر في المشروع المشترك، الذي سيعمل تحت اسم "البحري"النقل تمتلك وفي هذا الشأن، 
 %40حصة الـ  "بولوريه"في حين تملك  للشركة السعودية، %60، وذلك بنسبة "البحري بولوريه للخدمات اللوجستية

 .المتبقية
نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مرموقة ذات  يس التنفيذي المكلف "النقل البحري" "الرئ وقال علي الحربي

، التي تمتلك خبرة تمتد ألكثر من ثالثة عقود في قطاع الخدمات "بولوريه للخدمات اللوجستية"سمعة عالمية مثل 
سلة التوريد خدمات اللوجستية وسلفي مجال إدارة ال "بولوريه"، مبينًا أن القدرات العالمية التي تمتلكها  "اللوجستية

 العميقة إقليميًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في فتح مجاالت تعاون جديدة  "البحري"النقل ستسهم مع خبرة 
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تكفي لدعم المشروع الجديد ليصبح شريك الخدمات اللوجستية المفضل لدى جميع شركات  ،ات تشغيلية قويةوكفاء
 .المنطقة

أن دخول مجال إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية يعد امتدادًا طبيعيًا ألعمال شركة وأوضح الحربي 
لبوابة ع من المرفأ إلى المرفأ إلى نقل البضائع من االنقل البحري، وسيساعد في التحول من تقديم خدمة نقل البضائ

المتمّثل  "2030رؤية المملكة "إلى البوابة، مبدًيا عن فخره بهذه المبادرة التي ستسهم في تحقيق هدف مهم ضمن 
 .العربية السعودية في تحفيز االقتصاد من خالل إنشاء مركز لوجستي عالمي في المملكة

********** 
OOCL cancels sailings to meet slowdown after Chinese National Day 

HONG KONG's Orient Overseas Container Line (OOCL) has announced the withdrawal of 

the following Asia-Europe sailings because of low demand after the National Day holiday in 

China. 

Specifically, Loop 3 on the Asia-North Europe Service, westbound: ETA Ningbo on October 

6 in Week 40 and eastbound: ETA Antwerp on November 9 in Week 45 will be cancelled. 

Also cancelled will be Loop 4, CMA CGM Zheng He (GCZ) 345W/346E, westbound: ETA 

Xingang on October 4 in Week 40; eastbound: ETA Southampton on November 11 in Week 

45. 

Also cancelled will be the Asia-West Mediterranean Service, the WM1, COSCO Netherlands 

(SOE) 025W/025E westbound: ETA Qingdao on October 1 in Week 40 and eastbound: ETA 

La Spezia on November 2 in Week 44.  

Also cancelled will be the WM2, CMA CGM Titan (GTI) 345W/346E westbound: ETA 

Qingdao on October 2 in Week 40 and eastbound: ETA Valencia on November 6 in Week 45. 

Also cancelled will be Asia-East Mediterranean and Black Sea Service EM1, CMA CGM 

Uruguay (GUR) 363W/364E westbound: ETA Busan on October 7 in Week 40 and eastbound: 

ETA Istanbul on November 9 in Week 45.  

Also cancelled will be the sailing of the EM2, COSCO Thailand (CTH) 058W/058E 

westbound: ETA Qingdao on October 11 in Week 41 and eastbound: ETA Ashdod on 

November 6 in Week 45. 

Shipping Gazette 

********** 

 الحرب التجارية مستمرة بين واشنطن وبكين
أغسطس  23، أن الواليات المتحدة ستفرض اعتبارا من لتجاري األمريكي روبرت اليتهايزرأعلن الممثل ا

  .مليار دوالر 50جمالية تبلغ على واردات صينية بقيمة إ %25رسوما جمركية بنسبة  2018
وأوضحت  ."وقال الممثل التجاري األمريكي إن ذلك يأتي ردا على "الممارسات التجارية غير العادلة للصين

منتجا صينيا، وذلك ردا على الممارسات التجارية غير العادلة  279وزارة التجارة األمريكية، أن الرسوم ستشمل نحو 
 .وجيا وانتهاك حقوق الملكية الفكريةللصين وبينها سرقة التكنول

 
47/54 

ICN – Newsletter nr. 88 – August 2018 
 Back to Index – العودة الى الفهرس

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-48- 

من جهتها حذرت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق بأن بكين جاهزة إلقرار تدابير جوابية مضادة 
 .يةللممارسات األمريك

مليار دوالر،  34يوليو على بضائع صينية مستوردة بقيمة  6يذكر أن واشنطن قد فرضت الرسوم منذ 
 .مليار دوالر 50أغسطس ستستهدف هذه الرسوم منتجات إضافية بقيمة  23ومن تاريخ 

 مليار دوالر 60والصين ترد بفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية قيمتها 
فقد قررت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بأربعة معدالت مختلفة على  ولم تنتظر بكين طويال، 

مليار دوالر أميركي، حسب ما ذكر متحدث باسم  60بضائع مستوردة من الواليات المتحدة االميركية قيمتها نحو 
 وزارة الخارجية الصينية.

********** 
Container port demand to grow, trade war permitting 

Despite 'clouds on the horizon' in view of tariff and trade war fears, the medium term outlook 

for global container port demand growth is positive thanks to strong underlying economic 

momentum across the world’s major economies, said global shipping consultancy Drewry in 

its latest research. 

Against this positive picture, near term container port capacity expansion will remain relatively 

subdued following several years of under investment, particularly in greenfield projects, 

Drewry added. As such, average utilisation levels are expected to rise markedly across almost 

all regions of the world by 2022. 

Drewry’s latest five year container port demand forecast is based on average global growth of 

just under 6% per annum, lifting world container port throughput in this period by almost 240 

million TEU. The global container port industry is now of such a scale that 6% annual growth 

equates to around 45 million additional TEU each year, broadly equivalent to the size of the 

world’s largest container port, Shanghai. 

Bottom-up capacity projections on a terminal-by-terminal basis present a more conservative 

picture, with global container port capacity projected to increase by around 125 million teu by 

2022, a growth rate of just over 2% per annum. This is clearly well below projected demand 

and reflects the cautious investor sentiment towards greenfield projects over the last few years. 

As a consequence, average utilisation at the global level is forecast to increase significantly 

from 68% in 2017 to around 80% by 2022. Average regional utilisation levels are projected to 

increase most sharply in Greater China, North Asia, Southeast Asia and West Coast South 

America. 

Safety4Sea 

********** 

Seaspan's Q2 net profit soars 140pc thanks to GCI acquisition 
HONG Kong's Seaspan Corporation's net earnings and revenues in the second quarter of 2018 

skyrocketed year over year thanks to its acquisition of Greater China Intermodal Investments 

(GCI). 
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The containership leasing giant's net earnings for the quarter reached US$68 million, surging 

140.5 per cent from last year's second quarter, while revenues totalled $281.7 million, up 37.7 

per cent. Seaspan had acquired the remaining 89 per cent of GCI it did not own from affiliates 

of The Carlyle Group and the minority owners of GCI in March of this year. Through the 

acquisition, Seaspan acquired GCI's fleet of 16 operating containerships and two newbuilds. 

The deal increased Seaspan's average vessel size and decreased the average age of ships in its 

fleet. In May, Seaspan took delivery of four 10,000-TEU vessels, which are all on long-term 

fixed rate charters with French ocean carrier CMA CGM. Seaspan's operating fleet currently 

consists of 112 containerships with a total capacity of more than 900,000 TEU and an average 

age of about six years, reports American Shipper. 

Vessel utilisation for the quarter totalled 98.6 per cent, up from 98.2 per cent for last year's 

second quarter, primarily due to higher utilisation of vessels acquired from GCI and the 2018 

vessel deliveries. 

World Shipping 

********** 

 هذا ليس في لبنان !
 "يرفض الحصول على راتب تقاعدي"أفقر رئيس سابق في العالم 

ياته أفقر رئيس في العالم"، بسبب أسلوب حقال رئيس أوروغواي السابق، خوسيه موخيكا، الذي ُأطلق عليه لقب "
وكان  .شديد التقشف، إنه ال يرغب في الحصول على أي راتب تقاعدي عن فترة خدمته كعضو في مجلس الشيوخ

، بعد انتهاء فترة واليته لرئاسة 2015موخيكا قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، التي شغلها منذ عام 
ويبلغ  ."ألنه "تعب بعد رحلة طويلة 2020وقال إنه لن يكمل فترته حتى  .س سنواتالبالد التي استمرت خم

 .عاما 83موخيكا، الذي يعد معارضا يساريا سابقا، 
وقدم الرئيس السابق استقالته الرسمية في خطاب أرسله لرئيسة مجلس الشيوخ، لوسيا توبولونسكي، التي 

خطابه :"دوافع )االستقالة( شخصية، وأصفها بأنها )تعب بعد وقال في  .شغلت منصب نائب سابق لرئيس الدولة
وأضاف الخطاب :"وعلى الرغم من ذلك، ونظرا ألن عقلي مازال يعمل، ال يمكنني االستقالة من  (.رحلة طويلة

 ."التضامن ومعركة األفكار
********** 

S'pore-flagged 9,600-TEUer busted in Caribbean with tonne of cocaine 
THE Singapore-flagged 9,600-TEU Cap SanTainaro was intercepted by Colombian Navyin 

the Caribbean on August 2, off Cartagena with 1,144 kilogrammes of cocaine aboard, reports 

Kiev's Maritime Bulletin, which specialises in marine casualties. 

En route to Caucedo, Dominican Republic, narcotics agents boarded the ship, checked 

containers and found in one of them 1,144 packages of cocaine, hidden in a container loaded 

with wine.  Fifteen persons allegedly related to this shipment were arrested, included a number 

of crewmen. The ship is engaged on Eurosal Loop 1, cocaine was destined for Antwerp 

Belgium.  
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The Cap SanTainaro was taken back to Colombian waters and brought to anchor at 

Barranquilla Anchorage where the investigation continues 

Hong Kong Magazine 

********** 

 مليار ريــال 5.9في عامين وتفقد  % 55واردات السيارات في السعودية تتراجع 
كشف رصد أجرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن واردات القطاع الخاص التجارية الممولة من خالل  

، 2018ل الربع الثاني من العام الحالي المصارف التجارية، تراجعت بنسب ملحوظة للعديد من القطاعات خال
. وسجلت تلك الواردات أدنى مستوياتها الربعية في عدة أعوام، إذ 2017و  2016مقارنة بالفترة المماثلة لعامي 

انخفضت قيمة واردات السيارات المستوردة من القطاع الخاص عبر التمويالت المصرفية المصنفة كـ "اعتمادات 
، لتنخفض وارداتها 2017مقارنة بـ  % 28.6تحصيل" الى مستويات قياسية، لتتراجع بنسبة مسددة وأوراق تحت ال

مقارنة  % 55مليار ريــال في العام الماضي. فيما بلغت نسبة التراجع  6.74مليار ريــال فقط مقارنة بـ  4.82الى 
ي ما فقدته الواردات خالل عامين مليار ريــال، ليصل اجمال 10.7، التي اخترقت آنذاك مستويات الـ 2016بعام 
 مليار ريــال. 5.89

خالل العام الحالي،  % 38وانخفضت قيمة واردات اآلالت المستوردة عن طريق القطاع الخاص بنسبة  
 % 60. فيما بلغت نسبة التراجع 2017مليار ريــال سجلته في  2.02مليار ريــال، مقارنة بـ  1.25لتصل الى 
 مليار ريــال. 3.14التي بلغت قيمة الواردات ، 2016مقارنة بعام 
خالل عام، وبلغت نسبة انخفاضها  % 17مليون ريــال بنسبة  853وتراجعت الواردات من االجهزة الى  

. ولكنها لم تسجل خالل الربع الثاني أدنى قيمة ربعية خالل عامين، إذ بلغت وارداتها في % 40.9خالل عامين 
 ريــال كأدنى قيمة خالل عامين.مليون  681الربع االول 

********** 
: فتح معبر نصيب يزيد حجم الصادرات الى مليار دوالر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة االردنية

 سنويا
 اءبالزرق الحرة المنطقة صادرات ترتفع أن" رمان، نبيل ية،األردن مستثمري المناطق الحرةرجح رئيس هيئة 

سنويا"، مشيرًا إلى أن "صادرات المناطق الحرة  دوالر إلى قرابة مليار سوريا مع" نصيب" جابر معبر فتح بعد
 ."مليون دوالر 600نوية حاليا تصل إلى قرابة الس

مصنعا مختلفا كانت تعمل على تصدير البضائع  220وبين رمان أن "المنطقة الحرة في الزرقاء تضم 
وأسواق دول أوروبية"، موضحًا أن "إعادة فتح الحدود التي أغلقت قبل أكثر من  تركياو لبنان من خالل المعبر إلى

 ةاألردني بشكل عام، خصوصا وأن المعبر يعد شريانا رئيسيا للتجار  االقتصاد سنوات، ستعود بفوائد كبيرة على 3
 ."بين األردن وسوريا والعديد من الدول

********** 
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DSV's profit up to US$228 million with all units doing well 
GLOBAL freight forwarding and logistics group DSV saw its second quarter operating profit 

before special items rise to DKK1.45 billion (US$228 million) up from DKK1.24 billion for 

the same period a year earlier. Revenue increased to DKK19.5 billion compared with DKK18.9 

billion in 2017. 

"Our financial results for Q2 2018 are at an all-time high and I am pleased to see that all 

business areas have performed well," said CEO Jens Bjorn Andersen. "So far the impact from 

trade tariffs has been limited and going into the second half of 2018 we continue to see a stable 

development on the global transport markets." The strong results prompted the Danish group 

to raise its full-year financial operating profit guidance to DKK5.3-DKK5.6 billion from 

DKK5.1-DKK5.4 billion previously. 

DSV's air and sea division was a major contributor to the record earnings with record high 

margins pushing up second quarter operating earnings to DKK988 million from DKK843 

million. 

Air freight traffic rose 11 per cent in the first six months of the year to 336,267 tonnes and sea 

freight was up four per cent year on year to 715,999 TEU.  The company's road division, which 

operates 20,000 trucks in Europe, North America and South Africa, continued to gain market 

share with shipments increasing four per cent year on year. 

The road division's operating profit increased to DKK356 million in the second quarter up from 

DKK319 million a year earlier. 

Asian Shipping 

********** 

Trump  يهدد كندا برسوم على صادراتها من السيارات الى اميركا 
ض رسوم على صادراتها من السيارات إلى أمريكا إذا هدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب كندا بامكانية فر 

  .فتح أسواقها التجارية أمام المنتجات الزراعية األمريكية لم يتم التوصل إلى اتفاق معها حول
ظار الرسوم على كندا انت“ونقلت وسائل إعالم عن ترامب قوله في تغريدة على صفحته في تويتر اليوم: 

وكان ترامب طالب   .مشيرا إلى ان عقباتهم التجارية كبيرة جدا” الواليات المتحدة على صادراتها من السيارات إلى
   .أوتاوا في وقت سابق برفع القيود التجارية وفتح أسواقها أمام المنتجات األمريكية

من جهة ثانية تحدث ترامب في تغريدته عن تقدم جيد في العالقات التجارية بين الواليات المتحدة والمكسيك 
االتفاق مع المكسيك يحقق تقدما بشكل جيد وال بد من مراعاة مصالح عمال صناعة السيارات والمزارعين “قال: إن و 

ال فلن يكون هناك اتفاق   .”وا 
يشار إلى أن الرئيس األمريكي بدأ في وقت سابق حربا تجارية بفرض رسوم على واردات بالده من الصلب 

وكندا والمكسيك كما فرض رسوما على بعض المنتجات الصينية األمر الذي  واأللمنيوم من دول االتحاد األوروبي
  .دفع إلى الخشية من تأثير تلك اإلجراءات على االقتصاد العالمي
********** 
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Diana Shipping books profit in Q2, 2018 
Growth has continued in the second quarter for Greek carrier Diana Shipping which has 

transformed a minus from the same period last year into a plus. A loan to a subsidiary has now 

been repaid. 2018 has thus far proved to be much better for Greek carrier Diana Shipping, as 

rates in the Spring have been high enough to secure a profit for the shipping company. 

The Greek bulk carrier, which is listed in New York, turned a USD 23.8 million deficit from 

the same period last year into a USD 2 million profit, shows a report published Thursday. 

According to the carrier, increasing time charter rates for vessels and more ownership days 

contributed to an increase in time-charter revenue over the quarter, which rose to USD 53.4 

million from USD 37.8 million in the same period last year. 

In a comment on the report, JP Morgan notes that the company's loan to subsidiary Diana 

Containerships has now been repaid in full, and that in July the company received the remaining 

USD 82.6 million in the loan. 

"Along with the refinancing of a portion of its debt, the company’s liquidity profile and balance 

sheet is now heading back to the low risk levels it has historically maintained," writes the 

investment bank, which has a neutral recommendation on Diana's shares.  

Altogether, the carrier still has red figures on the bottom line in the first half, with a USD 1.1 

million minus. However, there has been a significant improvement from a USD 50.3 million 

minus in the first half of 2017. 

Diana Shipping has 50 bulk vessels in total. The fleet consists of panamax and capesize vessels 

with 22 and 14 vessels respectively, and also has kamsarmax, post-panamax and newcastlemax 

bulk vessels 

Shipping Watch 

********** 

 ةرفع الرسوم الجمركية التركية على واردات اميركي
رفعت الرسوم الجمركية على واردات  تركيا كشفت الجريدة الرسمية التركية "رسمي غازيتا" أن "سلطات

ووفقا للمرسوم سيتم رفع الرسوم الجمركية على منتجات التبغ المستوردة  ."التبغو الكحولأميركية منها السيارات و
بالمئة ومستحضرات  120بالمئة، والسيارات حتى 140بالمئة ، والكحول بنسبة  60من الواليات المتحدة بنسبة 

بالمئة، فضال عن ذلك يشمل المرسوم رفع  20لمئة، والفواكه بنسبة با 50بالمئة، واألرز بنسبة  60التجميل إلى 
 .الرسوم الجمركية على عدد من السلع األمريكية األخرى

وتدهورت العالقات بين تركيا والواليات المتحدة العضوين في حلف شمال األطلسي بدرجة كبيرة بسبب 
ي سجن في تركيا حتى وضعه قيد اإلقامة الجبرية شهرا ف 21محاكمة القس األميركي أندرو برانسون الذي أمضى 

أنه  قد أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامبوكان  .الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية
بالمئة على  50بالمئة و  20أجاز بمضاعفة الرسوم على األلمنيوم وحديد الصلب من تركيا بنسبة تصل إلى 

 .هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسيالتوالي. وتسبب 
********** 
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Taiwan's top lines in the market for 50 feeder vessels 
The top three containerlines in Taiwan - Evergreen, Yang Ming and Wan Hai - are close to 

contracting for up to 50 feeder vessels, according to Alphaliner and Braemar ACM. 

The world's seventh largest boxline, Evergreen, is tendering for two series of 12 vessels of 

1,800 and 2,700 TEU. Evergreen recently received the Ever Bloom, the last of ten 2,926 TEU 

wide-beam containerships contracted in July 2015 from the carrier's compatriot shipbuilder 

CSBC. The ships are part of Evergreen's 20 unit 'B-class' newbuilding programme, which 

comprises 10 ships from CSBC and another 10 similar vessels, but not identical in design, from 

Japan's Imabari Group. Meanwhile, Yang Ming, the world's eighth largest containerline, is 

currently negotiating with unspecified yards for a series of ten 2,800 TEU vessels, with options 

for additional ships, reports Singapore's Splash 247. 

Finally, Guangzhou Wenchong shipyard has been tipped by Braemar ACM as the frontrunner 

for a mammoth order from Wan Hai Lines. The shipping line has put out a tender process for 

eight firm plus four options of 1,900 TEU ships, with Braemar ACM claiming Wenchong is 

likely to win the deal. 

Transport Weekly 

********** 

 دبي االولى عالميا بمساهمة قطاع السياحة في الوظائف
ي الرقمي، عن احتالل مدينة دب أظهرت بيانات حديثة نشرتها مؤسسة "جلوبال داتا" البريطانية لالعالم 

المرتبة االولى عالميا، من حيث نسبة الوظائف التي يستأثر بها قطاع السياحة من اجمالي الوظائف فيها بنسبة 
 9.52. فيما حلت في المرتبة الثانية عالميا، بمساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي االجمالي بـ% 10.49بلغت 

 .% 10.14ت الصدارة بـ خلف بانكوك التي احتل %
 % 15.8جاء ذلك ضمن تصنيف المدن العالمية االكثر استقطابا للزوار، الذي حلت فيه دبي خامسة بـ 

، وهو تقرير تصدره المؤسسة استنادا الى بياناتها الخاصة، وتصدرته بانكوك، وتلتها 2017مليون مسافر في العام 
كل من هونغ كونغ ونيويورك وسيؤول وكوااللمبور وشنزن، المراكز كل من لندن وسنغافورة وطوكيو، بينما احتلت 

دوالرا مع نسبة  134من الخامس وحتى العاشر تواليا. وقال التقرير إن متوسط السعر اليومي للفنادق في دبي بلغ 
 .%78إشغال بلغت 

********** 
U.S. Readies to Slap Duties on $16 Billion of Chinese Goods 

The U.S. said it will begin imposing 25 percent duties on an additional $16 billion in Chinese 

imports in two weeks, escalating a trade war between the world’s two biggest economies. 

Customs will begin collecting the duties on 279 product lines, down from 284 items on the 

initial list, as of Aug. 23, the U.S. Trade Representative’s Office said in an emailed statement 

on Tuesday. The new list covers products ranging from motorcycles to steam turbines and 

railway cars. China’s trade surplus with the U.S. stood at $28.1 billion, close to the record-high 

in June, data released Wednesday showed. 
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It will be the second time the U.S. slaps duties on Chinese goods in about the past month, 

despite complaints by American companies that such moves will raise business costs and 

eventually consumer prices. The U.S. levied 25 percent duties on $34 billion in Chinese goods 

on July 6, prompting swift in-kind retaliation from Beijing. China has vowed to strike back 

again, dollar-for-dollar, on the $16 billion tranche, but the government hadn’t said anything as 

of 4:30 p.m. in Beijing on the timing of its move. 

The total could increase soon. The USTR is reviewing 10 percent tariffs on a further $200 

billion in Chinese imports, and is even considering raising the rate to 25 percent. Those duties 

could be in place after a comment period ends on Sept. 6. 

President Donald Trump has suggested he may tax effectively all imports of Chinese goods, 

which reached more than $500 billion last year. 

Bloomberg 

********** 

 300ER»-«B777لبيع واستئجار طائرة من نوع  ”Alafco“الكويتية و الجوية صفقة بين الخطوط 
 ع، لتمويل شراء وتأجير الطائرات، صفقة بي«أالفكو»برمت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة أ

 .عاماً  12وذلك لمدة  «B777-300ER» بوينغ  واستئجار طائرة من نوع
، يوسف عبدالحميد الجاسم، إن هذه الصفقة تعتبر ضمن إستراتيجية «الكويتية»وقال رئيس مجلس إدارة 

 .الشركة إلعادة هيكلة أسطولها وتطويره، والسعي نحو تقديم أفضل الخدمات لعمالئها
تئجار تعاقدت معها لبيع واس« الكويتية»، إذ إن «أالفكو»الثانية من نوعها مع وأشار إلى أن الصفقة تعد 

 .طائرات من نفس النوع في وقت سابق، باإلضافة إلى الصفقة الحالية 4
وأضاف الجاسم أن هذا النوع من الصفقات سيعزز من تنافسية الشركة في السوقين المحلي واإلقليمي، 

ضافة رحالت إلى وجهات جديدة ومتنوعة في المستقبلوذلك عبر التوسع في عملياتها و   .ا 
 ********** 
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