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بيروت االجمالية لم ينسحب على مجموع الواردات في االشهر السبعة االولى من العام  انخفاض حركة مرفأ -
 .الحالي

 

  .ارتفاع عدد البواخر وتراجع كميات البضائع والسيارات ونمو حركة الحاويات -
  انخفاض الوزن االجمالي للبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا. -
ديرها تصارتفاع مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وانخفاض مجموع الحاويات المعاد  -

 .مألى ببضائع لبنانية
 

  .انخفاض مجموع السيارات -
  .انخفاض الحركة االجمالية لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء -
 8/9  .الدولي" التعاون في مشروع توسعة مطار رفيق الحريري فنيانوس تابع مع وفد من مجموعة "البنك -
 9 .خوري: التحذيرات من االفالس هي في اطار التهويل والمبالغات -
- Lebanon’s public debt keeps on rising hits 83$ bin. 9/10 

- at July 2018 compared with  exchangeSummary of Lebanese International trade 

same period of 2017.the  

10/14 

- Lebanon trade deficit up to US$ 10141 million at July 2018.  

  .2018االستيراد والتصدير في االشهر السبعة االولى من العام  تيتفاع عجز الميزان التجاري وفاتور ار  -
  .نهل االولى باالستيراد ملبنان، واالمارات العربية المتحدة تحت الىالصين ما تزال االولى بالتصدير  -
  .الى لبنان والمستوردة منهارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة  -
  .بالمئة من التصدير تم عبره 51بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت، و  72 -
- 7 months of 2018. stTop 10 exporting countries to Lebanon in the 1  
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- 7 months of 2018. stLebanon in the 1 from Top 10 importing countries  

 14/15 ؟ 3720جيهي لمرفأ بيروت حتى العام المخطط التو مشروع ما هي حقيقة  -
 16 . 2018شهر السبعة االولى من العام السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل االتراجع مجموع  -
- sations de ses 18 employés licenciés.Saradar Bank réagit aux accu 17 

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

2017. 

17/19 

  مرفأ طرابلس االجمالية انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية.انخفاض حركة  -
  تراجع مجموع البواخر وكميات البضائع والسيارات وارتفاع مجموع الحاويات. -
   .المشحونة على متنهاو  بواخر الرو/روالمفرغة من انخفاض مجموع الشاحنات  -
  .تراجع مجموع الواردات المرفئية -
  لحاويات في الثلث االخير من العام الحالي.توقع ارتفاع حركة ا -
 19 جمعية عمومية لجمعية أصحاب السفن اللبنانيين. -
 20 مرفأ بيروت.مع تامر: نحن ال نسعى أبدا الى منافسة  -
 20 .الهيئات االقتصادية حذرت من تداعيات تأخير تشكيل الحكومة -
- 2018 compared with the  Summary of containers handled at Beirut Port at July

same period of 2017. 

21/23 

  حركة الحاويات في مرفأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي.ارتفاع  -
نمو حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي، وانخفاض حركة الحاويات المعاد تصديرها مألى  -

 اويات برسم المسافنة.ببضائع لبنانية وزيادة بحركة الح
 

  بالمئة حصة حركة الحاويات برسم المسافنة من مجموع الحاويات المتداولة. 32 -
 23 . 16صيانة رصيف محطة الحاويات رقم ادارة مرفأ بيروت تباشر بأعمال  -
 23/24 شقير وشماس عرضا مع وزير المالية الوضع الضريبي. -
 24 جلس االعلى للجمارك.نقابة وسطاء النقل تكرم رئيس وأعضاء الم -
- Summary of Lebanese International trade exchange in July 2018 compared with 

June 2018. 

25/28 

- Lebanon trade deficit up to US$ 2100 million in July 2018.  
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  .2018ارتفاع عجز الميزان التجاري وفاتورتي االستيراد والتصدير في تموز  -

ولى باالستيراد حتفظ باالواالمارات العربية المتحدة ت ،الواليات المتحدة االميركية االولى بالتصدير الى لبنان -
 .همن

 

  الى لبنان تم عبر مرفأ بيروت. بالمئة من فاتورة االستيراد 79 -

  بالمئة من فاتورة التصدير من لبنان تم عبر مرفأ بيروت. 57 -

  بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان. 67 -

  بالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان. 62 -

- Top 10 exporting countries to Lebanon at July 2018.  

- Lebanon at July 2018. s fromTop 10 importing countrie  

 28/29 يفا.اسرائيل محطة حاويات جديدة في حبينما تبني والتطوير متوقفة في مرفأ بيروت، مشاريع التوسيع  -

 29 ملك الوسيلة للحفاظ على ديمومة استقرارها.نالليرة اللبنانية ستبقى مستقرة و رياض سالمه:  -

لهجوم الشرس ضد السلسلة قد يكون مقدمة لموقف ضد مطلب االتحاد العمالي العام بتصحيح االسمر: ا -
 االجور في القطاع الخاص.

29/30 

مليون دوالر هي التكلفة التقديرية لتطوير وتوسيع مرفأ بيروت لغاية العام  270شركة "خطيب وعلمي":  -
2037. 

30 

- y 2018 compared with June 2018.Summary of Beirut Port statistics in Jul 31/34 

  .2018ارتفاع حركة مرفأ بيروت االجمالية انسحب على مجموع الواردات في تموز )يوليو(  -

  .ارتفاع حركة البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى بحرا -

  .نانيةك المصدرة مألى ببضائع ببضائع لبارتفاع مجموع الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتل -

  .زيادة بحركة الحاويات برسم المسافنة -

  ارتفاع مجموع السيارات. -

  الزيادة بحركة المرفأ االجمالية انسحب على مجموع الواردات. -

 34 االنفاق حتى قبل أن أكون وزيرا. وزير النقل المصري: أنا استخدم مترو -

 34 ورية تسدد الرسوم للمنظمات الدولية لضمان بقاء سوريا على الالئحة البيضاء.غرفة المالحة البحرية الس -
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- MSC slows ships to help protect whales in US waters. 34/35 

 35 .في النصف االول من العام الحالي "موانئ دبي العالمية"نخفاض أرباح ا -

 35/36 .تراجع حركة مرفأ العقبة االجمالية باستثناء الحاويات في االشهر السبعة االولى من العام الحالي -

- Air cargo volume growth down at just 2.1 pc in July. 36 

 37 .عالميا 45ف االول أفريقيا و ميناء طنجه المتوسط للحاويات يصن -

- up idle tonnage.-American trade war risks record laid –Continuing Sino  37 

 38 . 2017بين شركات الطيران العالمية الخمس االولى في العام  "طيران االمارات" -

 38 سوريا مستعدة للتعاون مع االردن. -

 38 .2018ية في تموز )يوليو( حاوية نمط 91.700يتداول مرفأ دمياط  -

- HMM box throughout at Busan Port reaches record 1.2m TEU. 39 

 39/40 .2018عملية قرصنة بحرية وسطو مسلح ضد السفن في النصف االول من العام  107 -

- Russia’s northern sea route cargo up 81pc. 40 

- “MSC” 41 لوطني الكيني.السويسرية تعيد تفعيل الخط البحري ا 

 41 .سرقة بيانات عمالء الخطوط الجوية البريطانية -

 42 روسيا والصين: استخدام العمالت الوطنية في الحسابات التجارية المتبادلة. -

- Cosco Shipping’s H1 profit falls 98pct. 42 

 43 .الحرب التجارية مستمرة بين الواليات المتحدة االميركية والصين -

- ogistics ramps up H1 profit driven by strong Asian trade.Kerry L 43/44 

 44 .الفنية لفتح المعابر بين سوريا واالردناالجراءات استكمال  -

 44 . 2018انئ السعودية في آب )أغسطس( مليون طن حركة مو  22.4 -

- Hamburg’s H1 traffic drops to 4.3 m TEU. 45 

 

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

compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st 7  months  

2018 

1st  months 

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,091 1,087 +4 +1 % 

Total Tonnage handled (tons)  4,624 million 4,929 million -305 thousand -6 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

4,082 million 4,356 million -274 thousand -6 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

542 573 -31 -5 % 

Total Containers handled (TEU) 756,925 732,081 +24,844 +3 % 

Total containers imported (TEU): 367,956: 360,742: +7,214: +2 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

245,687 245,254 +433 +1 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

2,093 2,949 -856 -29 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

120,176 112,539 +7,637 +7 % 

Total containers exported  (TEU) : 371,949: 354,053: +17,896: +5 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

48,323 53,996 -5,673 -11 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

201,859 187,834 +14,025 +7 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

121,767 112,223 +9,544 +9 % 

Total containers transshipment (TEU) 241,943 224,762 +17,181 +8 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

17,020 17,286 -266 -2 % 

Total cars handled (cars) 44,726 66,443 -21,717 -33 % 

Total imported cars (cars) 39,749 55,345 -15,596 -28 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 4,977 11,098 -6,121 -55 % 

Total port revenues (USD) (million)  138,686 138,165 +521 thousand +1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

5,624 3,449 +2,175 +63 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

144,310 141,614 +2,696 +2 % 
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على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في ينسحب مرفأ بيروت االجمالية لم  انخفاض حركة

 من العام الحالي االشهر السبعة االولى 
مليون   144.3ألف سيارة و  44.7ألف حاوية نمطية،  756.9مليون طن،  4.624باخرة،  1.091

 دوالر
من العام الحالي، شهر السبعة االولى االأظهرت االحصاءات أن مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في 

فقد تراجع الوزن االجمالي للبضائع وعدد السيارات مقابل مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. أدنى 
ارتفاع مجموع البواخر والحاويات. كما بينت أن هذا التراجع لم ينسحب على المجموع العام للواردات المرفئية ورئاسة 

 والذي جاء أكبر مما كانت عليه في االشهر ذاتها من العام الماضي. الميناء،
 8201و  7201االشهر السبعة االولى من العامين مقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في 

، 2018و  2017من العامين االشهر السبعة االولى وأظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية خالل 
 االرقام التالية:

 بالمئة. 1ونسبته بواخر  4قدره بارتفاع ، أي باخرة 1.087باخرة مقابل  1.091: بلغ موع البواخرمج
 305 درهقبانخفاض ماليين طن، أي  4.929ماليين طن مقابل  4.624: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة. 6 آالف طن ونسبته
 االولى من العام الحالي، كاآلتي:السبعة ين طن في االشهر مالي 4.624وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        

بتراجع مليون طن، أي  4.356مليون طن مقابل  4.082: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 6ألف طن ونسبته  274قدره 

طن ألف  31قدره بانخفاض أي  ألف طن، 573ألف طن مقابل  542: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة بحرا
 بالمئة. 5ونسبته 

 يات في االشهر السبعة االولى من العام الحاليارتفاع مجموع الحاو 
 من العام الحالي الىاالشهر السبعة االولى وارتفع عدد الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في 

حاوية  24.844ام الماضي، أي بارتفاع قدره حاوية للفترة عينها من الع 732.081حاوية نمطية مقابل  756.925
 بالمئة. 3نمطية ونسبته 

 حاوية نمطية كاآلتي: 756.925وتوزع هذا المجموع البالغ     
حاوية  7.214حاوية، أي بتحسن قدره  360.742حاوية نمطية مقابل  367.956: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 2نمطية ونسبته 

بزيادة حاوية، أي  354.053حاوية نمطية مقابل  371.949: بلغت عاد تصديرها بحراالحاويات المصدرة والم
 بالمئة. 5 احاوية نمطية ونسبته17.896 اقدره
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حاوية، أي بتراجع قدره  17.286حاوية نمطية مقابل  17.020: بلغت على متن السفنالحاويات المعاد تستيفها 
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  266

 ؟الحالي االولى من العام السبعة كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة  في االشهر 
حاوية  367.956والبالغة الحالي من العام االشهر السبعة االولى وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في  

 نمطية، كاآلتي:
حاوية لالشهر  245.254حاوية نمطية مقابل  245.687: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 1نمطية ونسبته حاوية  433قدره بارتفاع ذاتها من العام الماضي، أي 

نمطية حاوية  856 بتراجع قدرهحاوية، أي  2.949بل حاوية نمطية مقا 2.093: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 29ونسبته 

 7.637قدره بنمو حاوية، أي 112.539حاوية نمطية مقابل  120.176: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته 

 السبعة االولى من العام الحالي ؟االشهر وكيف توزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في 
والبالغة  من العام الحالياالشهر السبعة االولى وتوزع مجموع الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في  

 حاوية نمطية كاآلتي: 371.949
ه قدر بانخفاض حاوية، أي  53.996حاوية نمطية مقابل  48.323: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  5.673
  201.859غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  14.025حاوية، أي بارتفاع قدره  187.834حاوية نمطية مقابل 
بارتفاع حاوية، أي  112.223حاوية نمطية مقابل  121.767: بلغت افنةالحاويات المعاد تصديرها برسم المس

 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  9.544قدره 

 فنة في االشهر السبعة االولى من العام الحاليمجموع حركة المساارتفاع 
 اقدرهبزيادة حاوية، أي  224.762حاوية نمطية مقابل  241.943وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة  

 بالمئة. 8 احاوية نمطية ونسبته 17.181

 هل تستمر حركة المسافنة باالرتفاع في مرفأ بيروت ؟
من جهة أخرى، ينتظر قطاع النقل البحري في بيروت مدى التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه قرار  

 حومليات المسافنة نالفرنسية على مرفأ بيروت باعتماد مرفأ طرابلس أيضا مركزا لع ”CMA CGM“مجموعة 

المرافئ المجاورة، علما أن مرفأ العاصمة بيروت أصبح العبا محوريا على هذا الصعيد ال سيما مع استمرار ارتفاع 
 عدد الخطوط البحرية التي تعتمده مركزا لعمليات المسافنة نحو المرافئ المجاورة.
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 رات في االشهر السبعة االولى من العام الحاليحركة السياتراجع 

الي فبلغ من العام الحاالشهر السبعة االولى خالل انخفاضا حركة السيارات في مرفأ بيروت بينما سجلت  
سيارة  21.717 بتراجع قدرهلفترة عينها من العام الماضي، أي سيارة ل 66.443سيارة مقابل  44.726مجموعها 

على  من العام الحالي ىاالولاالشهر السبعة سيارة في  44.726وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 33 ونسبته
 :الشكل التالي

 28ونسبته  سيارة 15.596 بتراجع قدرهسيارة، أي  55.345سيارة مقابل  39.749: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة.

سيارة ونسبته  6.121قدره بتراجع سيارة، أي  11.098سيارة مقابل  4.977: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 55

 من العام الحالياالشهر السبعة االولى على مجموع الواردات في االجمالية لم ينسحب الحركة تراجع 

لى من االو السبعة المرفئية ورئاسة الميناء ارتفع خالل االشهر وبينت االحصاءات أن مجموع الواردات 
مليون دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة  141.614مليون دوالر مقابل  144.310العام الحالي الى 

الر خالل مليون دو  144.310وتوزع هذا المجموع للواردات والبالغ    بالمئة 2مليون دوالر ونسبتها  2.696قدرها 
 من العام الحالي كاآلتي:االشهر السبعة االولى 
ألف  521مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  138.165مليون دوالر مقابل  138.686: بلغ مجموع الواردات المرفئية

 بالمئة. 1دوالر ونسبته 
 مليون 2.175زيادة قدرها مليون دوالر، أي ب 3.449مليون دوالر مقابل  5.624: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء

 بالمئة. 63دوالر ونسبتها 
********** 

 التعاون في مشروع توسعة مطار رفيق الحريري "البنك الدولي" ةفنيانوس تابع مع وفد من مجموع
استقبل وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه اليوم، وفدا من مؤسسة التمويل الدولية التابعة 

في ، nierin kindi manwail لبنك الدولي برئاسة المدير العام لبرامج خصخصة وشراكة القطاع الخاصلمجموعة ا
حضور مدير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل منير فيروزي، مدير المشروع مازن السعد ومدير 

مك المؤسسة في لبنان وسوريا سعد صبرا، وتناوال سبل التعاون في مشروع ان وضع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي وا 
وأكد الوفد أن "الوزير  .دراسة الجدوى الفنية والمالية والقانونية لهذا المشروع الحيوي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والعام

 ."أبدى كل التعاون لوضع الدراسة االقتصادية الالزمة لهذا المشروع والمشاركة بين القطاعين العام والخاص
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 .كذلك تناول فنيانوس مواضيع إنمائية تخص منطقة عكار مع النائبين هادي حبيش ووليد البعريني

للنقل المشترك زياد نصر على أبرز العقبات التي تواجه واطلع فنيانوس من رئيس مجلس االدارة المدير العام 
المستجدات حول المشاريع التي أعدتها المصلحة بالتنسيق مع الوزارة، وال سيما مشروع النقل العام لمدينة بيروت 

 .وضواحيها وطرابلس وجوارها
********** 

 رائد خوري: التحذيرات من االفالس هي في إطار التهويل والمبالغات
التحذيرات من اإلفالس في إطار  ،رائد خوري ع وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف األعمالوض

"التهويل والمبالغات"، من غير أن ينفي صعوبات اقتصادية "تزداد بفعل التهويل الذي يؤثر أيضًا على الثقة ب
، ال ينفي في تصريح على المدى القصير الوضع الماليعلى سالمة شدد لكن خوري الذي . االقتصاد اللبناني
يمكن أن يتبع الوضع المالي، الوضع االقتصادي، والعكس صحيح"، "الطويل  ،  أنه على المدىلـ"الشرق االوسط"

ذا تحسن الوضع  موضحًا أنه "إذا بقي الوضع االقتصادي على حاله، فإن الوضع المالي لن يبقى سليمًا، وا 
 ."االقتصادي، فستتعزز سالمة الوضع المالي على المدى الطويل أيضاً 

المزمع  الموازنة ، جزء منها سيكون في"العاجلة في االقتصاد اللبناني اإلصالحات"تنفيذ لذلك دعا خوري ل
الذي يحتاج إلى محفزات اقتصادية بهدف رفع فورًا، والجزء اآلخر في االقتصاد نفسه  تشكيل الحكومة إقرارها بعد

كهرباءال في العجز وتخفيض المالي اإلصالح مقدمها وفي ،القطاع العام نسبة النمو، فضاًل عن اإلصالحات في
 .ورفع التعرفة ووضع حد للهدر" 

اإلصالحات تنفذ بالقوانين التشريعية، وباإلجراءات عبر إقرار قرارات حكومية لتحفيز وقال خوري: "
القطاعات المنتجة، وهي قضايا غائبة عن السياسات الحكومية منذ زمن، ليليها مؤتمر "سيدر" الذي سيخلق نموًا 

ذ أشار  ."صل من سيدر على أموال للبنى التحتيةفي االقتصاد المنتج فيما نح الى التأخير في تشكيل الحكومة وا 
أن "تشكيل الحكومة من غير إصالحات سيكون أشد تأثيرًا على االقتصاد، وستنتج أكد يزعزع الثقة باالقتصاد"، "

 ."عنه خيبة أمل، لذلك يجب أن نبدأ باإلصالحات فورًا بعد تشكيل الحكومة
********** 

Lebanon’s public debt keeps on rising, hits $83 bln 
Lebanon’s gross public debt rose by 4.3 percent to $82.95 billion in the first six months of 2018 

compared to $79.95 billion in the same period of last year, according to a recent report. 

“In nominal terms, the gross public debt grew by $3.4 billion in the first half of 2018 relative 

to an increase of $1.6 billion in the same period of 2017. 
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 “Debt denominated in Lebanese pounds totaled $47.8 billion at end-June 2018, down by 2.6 

percent from the end of 2017 and up by 2.2 percent from end-June 2017; while debt 

denominated in foreign currency stood at $35.1 billion, constituting a growth of 15.5 percent 

from end-2017,” Lebanon This Week, the economic research publication of the Byblos Bank 

Group, reported. 

In May 2018, the Finance Ministry issued $5.5 billion in Lebanese Eurobonds and exchanged 

them with LL8.25 trillion worth of Lebanese pound-denominated Treasury bills from Banque 

du Liban’s reserves in order to reduce the cost of debt servicing, which explains the growth in 

foreign-currency debt. “Local currency debt accounted for 57.7 percent of the gross public debt 

at the end of June 2018 compared to 61.2 percent a year earlier, while foreign currency-

denominated debt represented the balance of 42.3 percent relative to 38.8 percent at end-June 

2017.“The weighted interest rate on outstanding Treasury bills was 6.41 percent and that on 

Eurobonds was 6.73 percent in June 2018. Further, the weighted life on Eurobonds was 7.95 

years,” the report said. 

Lebanon has suffered from chronic public debt since the early 1990s, as governments borrowed 

from banks to finance the state’s needs. Lebanese commercial banks hold 40 percent of the 

public debt as at end-June 2018, relative to 47 percent of the total at end-June 2017. 

“BDL held 48 percent of the Lebanese pound-denominated public debt at the end of June 2018 

relative to 41.6 percent a year earlier, while commercial banks held 36.6 percent of the local 

debt compared to 43 percent at end-June 2017. 

“Also, public agencies, financial institutions and the public held 15.4 percent of the local debt 

at end-June 2018 relative to 15.5 percent a year earlier,” the report said. It added that holders 

of Eurobonds and special T-bills in foreign currencies accounted for 93.9 percent of foreign 

currency-denominated debt holders at the end of June 2018. 

Daily Star - Lebanon 

**********  

 

Summary of Lebanese International Trade exchange at July 2018 

compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st  7 months  2018 

(USD) (million) 

1st 7 months 2017 

(USD) (million) 

+ / - (USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  11898 11410 +488 +4 % 

Total  exports (million)  1757 1652 +105 +6 % 

Trade deficit (million)  10141 9758 +383 +4 % 
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Lebanon trade deficit up to USD 10141 million at July 2018 

مليون دوالر في االشهر السبعة االولى من العام  10141ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 الحالي

 مليون دوالر  7571مليون دوالر وفاتورة التصدير الى  11898فاتورة االستيراد الى و 
ة االستيراد في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتور  

جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفعت فاتورة التصدير، وقد أدى ارتفاع فاتورة 
 االستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري.

 ارتفاع فاتورتي االستيراد والتصدير
مليون دوالر في االشهر السبعة االولى  من العام الحالي، مقابل  11898د فقد بلغت فاتورة االستيرا

 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  488مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  11410
 105مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  1652مليون دوالر مقابل   1757كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 

 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبتها 
 وارتفاع عجز الميزان التجاري

 9758مقابل    مليون دوالر 10141وأدى ارتفاع فاتورة االستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري فبلغ 
   بالمئة. 4مليون دوالر ونسبتها  383مليون دوالر، أي بزيادة قدرها 

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

مليون دوالر للفترة نفسها من العام  1093مليون دوالر مقابل  1218االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـ
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  125قدره بارتفاع الماضي، أي 

مليون دوالر، أي  822مليون دوالر مقابل   948بتصديرها بـالى الثانية بينما تقدمت اليونان من المرتبة الثالثة  -
 بالمئة. 15 امليون دوالر ونسبته 126 اقدرهبزيادة 

ون دوالر، ملي 933مليون دوالر مقابل   941بتصديرها بـالى الثالثة المرتبة الثانية من ايطاليا في حين تراجعت  -
 بالمئة.  1 مليون دوالر ونسبته 8 بارتفاع قدرهأي 

مليون دوالر مقابل   936بتصديرها سلعا بـالى الرابعة من المرتبة الخامسة االميركية الواليات المتحدة وتقدمت  -
 بالمئة.                 6مليون دوالر ونسبته  54قدره بنمو مليون دوالر، أي  882

مليون دوالر،  706مليون دوالر مقابل  686ـتصديرها سلعا بـبالى الخامسة المرتبة الرابعة من انيا المبينما تراجعت  -
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  20قدره بانخفاض أي 
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مليون دوالر، أي  521مليون دوالر مقابل  468المرتبة السادسة بتصديره بـباالتحاد الفدرالي الروسي واحتفظ  -
 بالمئة. 10مليون دوالر ونسبته  53قدره بانخفاض 

 االولى باالستيراد من لبنان االمارات العربية المتحدة تحتل 
ات االمار االولى من العام الحالي، فقد استطاعت  أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر السبعة

مليون  143مليون دوالر مقابل  237االولى باستيرادها سلعا بـالثالثة الى المرتبة العربية المتحدة من التقدم من 
 بالمئة. 66مليون دوالر ونسبته  94قدره بارتفاع دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي 

بانخفاض مليون دوالر، أي  200مليون دوالر مقابل   155المرتبة الثانية بـا الجنوبية الى تراجعت افريقيبينما  -
 بالمئة. 23مليون دوالر ونسبته  45قدره  

مليون دوالر، أي  142مليون دوالر مقابل  120بـالرابعة الى الثالثة باستيرادها المرتبة  كما انتقلت السعودية من -
 بالمئة. 16ونسبته مليون دوالر  22قدره بتراجع 

بارتفاع مليون دوالر، أي  91مليون دوالر مقابل   104الى الرابعة بـالسادسة من المرتبة في حين تقدمت سويسرا  -
 بالمئة. 14مليون دوالر ونسبته  13قدره 

أي مليون دوالر،  152مليون دوالر مقابل  104بـباستيرادها الخامسة الثانية الى المرتبة وتراجعت سوريا من  -
 بالمئة.  32مليون دوالر ونسبته  48قدره بانخفاض 

 27مليون دوالر، أي بتحسن قدره  63مليون دوالر مقابل   90الى السادسة بـالسابعة من المرتبة تركيا وتقدمت  -
 بالمئة. 43مليون دوالر ونسبته 

 من العام الحاليارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االشهر السبعة االولى 
وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي 

 11898بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة  56مليون دوالر، أي ما نسبته   6692
لى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي مليون دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االو 

 11410بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  56مليون دوالر أي ما نسبته  6382
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  310مليون دوالر، أي بارتفاع قدره 

 المستوردة من لبنان خالل االشهر السبعة االولى من العام الحاليوارتفاع حصة البلدان العشرة االولى 
بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي  

مليون  1757بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  61مليون دوالر، أي ما نسبته  1071
 1050دوالر. في حين كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  1652بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  64مليون دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  21
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 2018شهر السبعة االولى من العام بالمئة من االستيراد تم عبر مرفأ بيروت خالل اال 72
ل ما يزال المرفق البحري االول للتباد من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت 

مليون دوالر خالل االشهر السبعة  8599التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون   11898بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  72االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام   8283كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت دوالر. بينما 
بارتفاع مليون دوالر، أي  11410بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  73الماضي، أي ما نسبته 

 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  316قدره 

 2069بالمئة مقابل  20مليون دوالر أي ما نسبته  2341ريري الدولي بالمرتبة الثانية بـواحتفظ مطار رفيق الح -
 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  272، أي بارتفاع قدره بالمئة 18يون دوالر أي ما نسبته مل

مليون دوالر  741بالمئة، مقابل  6مليون دوالر أي ما نسبته   764وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        3 امليون دوالر ونسبته 23بالمئة، أي بزيادة قدرها  7أي ما نسبته 

 بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي 51
نان، ن لبكما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير م 

 51مليون دوالر في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته  891حيث بلغت فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من  1757بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

بالمئة من القيمة   50ي الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته مليون دوالر ف 822لبنان عبر مرفأ بيروت 
 8 امليون دوالر ونسبته 69 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  1652االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 بالمئة.
  34دوالر أي ما نسبته مليون  600وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -

 بالمئة. 13مليون دوالر ونسبته  69قدره بارتفاع بالمئة، أي  32مليون دوالر أي ما نسبته  531بالمئة، مقابل 

بالمئة،  8مليون دوالر أي ما نسبته  140بـ بلغت وظل مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان -
 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  6قدره بنمو بالمئة أي  80سبته مليون دوالر أي ما ن 134مقابل 
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 7 months of  2018 

 
+/- % +/- million USD 1st 7 months  2017 

(million) (USD) 

1st 7 months  2018 

(million) (USD) 

Country 

 

+11  % +125 1093 1218 1- China 

+15  % +126 822 948 2- Greece 

+1  % +8 933 941 3- Italy 

+6 % +54 882 936 4- USA 

-3 % -20 706 686 5- Germany 

-10 % -53 521 468 6-Russian Federation 

+2  % +10 404 414 7- France 

-12 % -54 458 404 8- Turkey 

-4 % -16 365 349    9 –Egypt 

+66 % +130 198 328 10- UAE 

+5 % +310 6382 6692 Total (USD) (million) 

 
 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 7 months of 2018 
 

+/- % +/- million 

USD 

1st 7 months  2017  

(million) (USD) 

1st 7 months  2018 

(million) (USD) 

Country 

+66 % +94 143 237 1- UAE 

-23 % -45 200 155 2- South Africa 

-16 % -22 142 120 3-Saudi Arabia 

+14 % +13 91 104 4- Switzerland 

-32 % -48 152 104 5- Syria 

+43 % +27 63 90 6- Turkey 

-25 % -27 108 81 7- Iraq 

+78 % +35 45 80 8- Qatar 

-4 % -2 53 51 9- Jordan 

-8 % -4 53 49 10- Kuwait 

+2  % +21 1050 1071 Total (USD) (million) 

********** 
 ؟ 2037ما هي حقيقة مشروع المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت حتى العام 

أثار بعض الوزراء والنواب مجددا قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وأشاروا الى أن وزير االشغال  
طط خالعامة والنقل يوسف فنيانوس عرض مخططا توجيهيا لمرفأ بيروت سجله في أمانة مجلس الوزراء، وأن هذا الم

 يتضمن أربعة سيناريوهات لتوسيع المرفأ، من ضمنها ردم الحوض الرابع. وذكروا أن تكلفة ردم الحوض الرابع 
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نت ال تتجاوز على أيام وزير االشغال العامة والنقل السابق غازي مليون دوالر، في حين كا 270ستصل الى 
مليون دوالر. كما قال بعضهم اآلخر أن  30مليون دوالر، وأن التكلفة الحقيقية ال تتجاوز الـ 134العريضي الـ

االجمالية  بالمئة من الحركة 40الحوض الرابع هو األعمق في مرفأ بيروت والمنطقة، وأن الحركة التي يشهدها تمثل 
 الحالية لمرفأ بيروت.

وبالعودة الى المخطط التوجيهي الذي أعدته شركة "خطيب وعلمي" المتخصصة في مجال االستشارات  
والتصميمات الهندسية وادارة المشروعات، وافق عليه الوزير يوسف فنيانوس وادارة واستثمار مرفأ بيروت وسجل في 

إن هذا المخطط  من قبل الحكومة العتيدة التي سيشكلها الرئيس سعد الحريري.أمانة مجلس الوزراء لدرسه ومناقشته 
سيناريوهات لتوسيع مرفأ بيروت ومن ضمنها ردم الحوض الرابع،  4لم يتضمن فقط كما ذكر بعض الوزراء والنواب 

 .2037بل شمل أيضا تنفيذ المشاريع المستقبلية التالية حتى العام 
 ( وتجهيزها بمعدات المناولة الحديثة.steel terminalشحنات الحديد ) إنشاء محطة مخصصة لمناولة -
 إنشاء مبنى لخزن السيارات. -
 إنشاء محطة للركاب والسواح تستوعب السفن السياحية. -
 إعادة النظر بالمستودعات المخصصة لخزن البضائع العامة وتأهيل القابلة للترميم من بينها مع إزالة الباقي. -
 رصفة واالنشاءات والبنى التحتية حيث تدعو الحاجة.إعادة تأهيل اال -
 توسعة نطاق المنطقة الحرة. -
 إنشاء محطة لمناولة البضائع العامة مع تجهيزها بمعدات المناولة الحديثة. -
 تجريف وزيادة عمق االحواض حيث تدعو الحاجة. -
 إنشاء مباني جديدة لألجهزة االمنية العاملة في المرفأ وبعض االدارات. -
 دة توزيع وتنظيم بعض المنشآت والخدمات... إعا -

وأشارت شركة "خطيب وعلمي" في مخططها الى أن التكلفة االجمالية لتوسيع محطة الحاويات والمشاريع 
 270مليون دوالر وليس كما ذكر بعض الوزراء والنواب أن الـ 270المذكورة أعاله، يمكن أن تصل الى حوالي 

 توسيع محطة الحاويات فقط.مليون دوالر هي تكلفة مشروع 
مترا، في حين أن عمق الرصيف  13.50وال بد من االشارة أخيرا الى أن عمق الحوض الرابع ال يتجاوز الـ 

مترا. كما أن االرصفة الثالثة المحيطة بالحوض  16.5مترا و  15.5في محطة الحاويات يتراوح ما بين  16رقم 
ويذكر أن  .2015ة عن العمل منذ ردم قسم من الحوض في العام ( شبه عاطل15و  14، 13الرابع )األرصفة 

هذه المشاريع في حال إقرارها من قبل الحكومة،  سيتم تنفيذها عبر مناقصات تطرحها وزارة االشغال العامة والنقل 
 وتشارك فيها شركات عالمية متخصصة في بناء المرافئ ومحطات الحاويات واالنشاءات المرفئية.

 "البيان االقتصادية"          
********** 
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  2018االشهر السبعة االولى من العام  لبنان خالل تراجع مجموع السيارات الجديدة المباعة في

عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن مجموع السيارات الجديدة أظهر البيان الصادر  
سيارة للشهر ذاته من العام المنصرم،  3.690سيارة مقابل  3.365المباعة في تموز الماضي من العام الحالي بلغ 

ة في االشهر السبعة كما انخفض مجموع السيارات الجديدة المباع بالمئة. 8.81سيارة ونسبته  325أي بتراجع قدره 
سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع قدره  21.888سيارة مقابل  20.873االولى من العام الحالي الى 

 بالمئة. 4.64سيارة ونسبته  1.015
 السيارات اليابانية االكثر مبيعا في لبنان

ديدة ستمرار تصدر السيارات اليابانية الجكما أفاد بيان جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان الى ا 
سيارة مقابل  8.401قائمة السيارات الجديدة المباعة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، فقد بلغ مجموعها 

 بالمئة. 6.34سيارة ونسبته  501سيارة جديدة مباعة في الفترة  نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  7.900
سيارة، أي بانخفاض  7.500سيارة مقابل  6.128سيارات الكورية الجنوبية محتلة المرتبة الثانية بـوظلت ال

سيارة مقابل  4.072واحتفظت السيارات االوروبية بالمرتبة الثالثة بـ بالمئة. 18.29سيارة ونسبته  1.372قدره 
السيارات االميركية على المرتبة الرابعة  وحافظت بالمئة. 8.54سيارة ونسبته  380سيارة، أي بتراجع قدره  4.452

وحلت في المرتبة الخامسة  بالمئة. 4.13سيارة ونسبته  74سيارة، أي بانخفاض قدره  1.790سيارة مقابل  1.716بـ
 بالمئة. 116.02سيارات ونسبته  310سيارة، أي بنمو قدره  246سيارة مقابل  556واالخيرة السيارات الصينية بـ

 ية الجنوبية االكثر مبيعا في لبنانالكور  ”KIA“و 
سيارة جديدة بيعت في  3.304الكورية الجنوبية بالمرتبة االولى إذ بلغ عددها  ”KIA“بينما احتفظت سيارة  

بالمئة من مجموع السيارات الجديدة المباعة والبالغة  15.83االشهر السبعة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 
سيارات، أي ما  2.809الكورية الجنوبية أيضا على المرتبة الثانية بـ ”Hyundai“ظت سيارة سيارة. وحاف 20.873
سيارة، أي ما  2.735اليابانية مكانها في المرتبة الثالثة بـ  ”Toyota“بالمئة. كما راوحت سيارة  13.46نسبته 
سيارات، أي ما نسبته  2.409بعة بـ اليابانية أيضا في المرتبة الرا "Nissan"بالمئة. وحلت سيارة  13.10نسبته 
بالمئة،  4.60سيارة، أي ما نسبته  961الفرنسية في المرتبة الخامسة بـ  ”Renault“بالمئة. وجاءت سيارة  11.54

بالمئة، فسيارة  4.50سيارة أي ما نسبته  940االميركية في المرتبة السادسة بـ  ”Chevrolet“تبعتها سيارة 
“Suzuki” سيارة، و  928 اليابانية بـ“Mitsubishi”  سيارة، فـ  693اليابانية أيضا بـ“Honda”  612اليابانية بـ 

 سيارات. 509االلمانية بـ  ”Mercedes“سيارة فسيارة 
********** 
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Saradar Bank réagit aux accusations de ses 18 employés licenciés 
Le bras de fer social opposant 18 employés licenciés de Saradar Bank à la direction de 

l’établissement se poursuit. Dans un communiqué adressé à L’Orient-Le Jour ce week-end, la 

direction de la banque « rejette catégoriquement ce qui a été allégué par les employés licenciés 

et leur représentant légal dans tous les médias audiovisuels », et indique se « réserver le droit 

d’engager des procédures judiciaires ». 

Sur les 48 employés licenciés par Saradar Bank en 2018, 18 personnes contestent les conditions 

d’indemnisation proposées par l’établissement. Ils avaient appelé jeudi le gouverneur de la 

Banque du Liban, Riad Salamé, à intervenir auprès de la direction de la banque après l’échec 

de la médiation menée par le ministère du Travail. Ils souhaitent bénéficier des mêmes 

conditions d’indemnisation, qu’ils estiment plus avantageuses, que leurs anciens collègues, 

licenciés en 2016 et 2017, suite à la fusion entre la Banque de l’industrie et du travail (BIT) et 

la Near East Commercial Bank (NECB), ayant donné naissance à Saradar Bank SAL, en juin 

2017. 

Dans ce dernier communiqué, la direction de Saradar Bank affirme pourtant avoir proposé des 

indemnités et allocations, dont la valeur d’indemnités était presque égale à celle accordée à 

leurs collègues licenciés en 2017. « La direction s’est efforcée (...) de trouver une solution 

satisfaisante pour les 18 employés en leur octroyant des allocations supplémentaires, mais sans 

succès », a ajouté Saradar Bank. 

L’Orient Le Jour 

********** 

Summary of Tripoli Port Statistics at July 2018 

compared with the same period of 2017 

 
Subject  1st 7 months  

2018 

1st 7 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

369 475 -106 -22 % 

Total Tonnage handled (tons) 994 thousand 1,197 

million 

-203 

thousand 

-17 % 

Total imports (thousand) (tons) 819 956 -137  -14 % 

Total exports & re-export (thousand) 

(tons)  

175 241 -66  -27 % 

Total Cars handled (cars) 2,326 3,263 -937 -29 % 

Total containers (TEU) 8,743 7,334 +1,409 +19 % 

Total trailers  11,713 16,220 -4,507 -28 % 

Trailers discharged 6,437 8,479 -2,042 -24 % 

Trailers loaded 5,276 7,741 -2,465 -32 % 

Total Port revenues (million) USD 9,233 9,887 -654 

thousand 

-7 % 
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 2018حتى تموز  االجمالية انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئيةحركة مرفأ طرابلس انخفاض 
 مليون دوالر 9.233شاحنة و 11.713حاوية،  8.743سيارة،  2.326طن، ألف  994باخرة،  369

لمسجلة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، مرفأ طرابلس أن حركته االجمالية ااحصاءات أفادت 
جاءت أدنى مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بينت أن هذا االنخفاض انعكس سلبا على 

 مجموع الواردات المرفئية.

الى  دويذكر أن السبب المباشر لتراجع الحركة في مرفأ طرابلس على الصعيدين التشغيلي والمالي، يعو 
االزمات السياسية واالقتصادية التي ما تزال تعاني منها البالد من جهة، والى الحروب المشتعلة في المنطقة من 

 سوريا الى اليمن الى ليبيا من جهة أخرى. 
 الحالي  خالل االشهر السبعة االولى من العامحركة مرفأ طرابلس تراجع 

الي الح االشهر السبعة االولى من العام فيالمحققة مالية حركة مرفأ طرابلس االجأن المقارنة وأفادت  
 الوقائع التالية:جاءت أدنى مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد بينت المقارنة 

 بالمئة. 22 بواخر ونسبته 106 بتراجع قدرهباخرة، أي  475باخرة مقابل  369: بلغ مجموع البواخر
آالف  203قدره بانخفاض طن، أي  مليون 1.197مقابل  ألف طن 994نها االجمالي : بلغ وز كميات البضائع

 طن على الشكل التالي:ألف  994وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  بالمئة.  17طن ونسبته 
ونسبته  ألف طن 137قدره بانخفاض ، أي ألف طن 956مقابل  ألف طن 819: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 14
ألف  66قدره بتراجع ، أي ألف طن 241مقابل  ألف طن 175: بلغ وزنها والمعاد تصديرها بحرا البضائع المصدرة

 بالمئة. 27ونسبته  طن

 بالمئة. 29سيارة ونسبته  937قدره بتراجع سيارة، أي   3.263سيارة مقابل  2.326: بلغ مجموع السيارات
حاوية نمطية ونسبته  1.409حاوية، أي بتحسن قدره  7.334ل حاوية نمطية مقاب 8.743: بلغ عدد الحاويات

 بالمئة. 19
 عدد الشاحنات المحملة بالبضائع خالل االشهر السبعة االولى من العام الحاليانخفاض و 

كما بينت االحصاءات أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة في مرفأ طرابلس من بواخر الرو/رو  
  16.220شاحنة خالل االشهر السبعة االولى من العام الحالي، مقابل  11.713عليها بلغ  )عبارات( والمشحونة

وتوزع هذا المجموع  بالمئة. 28شاحنة ونسبته  4.507 بانخفاض قدرهشاحنة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي 
 شاحنة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 11.713البالغ 
 8.479شاحنة محملة بالبضائع التركية والعربية لصالح تجار لبنانيين مقابل  6.437: بلغ عددها ات المفرغةالشاحن

 بالمئة. 24شاحنة ونسبته  2.042 بانخفاض قدرهشاحنة، أي 
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ة في تركيا والدول العربيشاحنة محملة بالبضائع اللبنانية لصالح تجار  5.276: بلغ عددها الشاحنات المشحونة
 بالمئة. 32شاحنة ونسبته  2.465قدره بتراجع شاحنة، أي    7.741مقابل 

 مجموع الواردات المرفئية في االشهر السبعة االولى من العام الحاليوانخفاض 
 االشهر السبعة االولى من خاللمرفأ طرابلس  في ةاالجمالي حركةالتراجع ظهرت االحصاءات أيضا أن وأ 

مليون  9.887مليون دوالر مقابل  9.233على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت سلبا العام الحالي، انعكس 
 بالمئة. 7 نسبتهألف دوالر و  654 بانخفاض قدرهدوالر للفترة ذاتها من العام الماضي، أي 

 ارتفاع حركة الحاويات في الثلث االخير من العام الحالي استمرار توقع
ومن المتوقع أن يسجل مرفأ طرابلس ارتفاعا ملموسا بحركة الحاويات في الثلث االخير من العام الحالي،  

 مركزا لعملياتاستخدام رصيف الحاويات المستحدث في المرفأ، الفرنسية  ”CMA CGM“مع مباشرة مجموعة 
 المسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة.

 ********** 

 جمعية عمومية لجمعية أصحاب السفن اللبنانيين
عقدت جمعية أصحاب السفن اللبنانيين اجتماعا لجمعيتها العمومية العادية برئاسة محمد عيتاني وحضور  

رحب بها باالعضاء الحاضرين منّوها بالدعم  . افتتح عيتاني الجلسة بكلمة2018أيلول  13االعضاء وذلك في 
ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية المدرجة على جدول اعمال  الذي يقدمونه للجمعية ووقوفهم الدائم الى جانبها.
 االجتماع، حيث تم أخذ القرارات المناسبة بشأنها:

تشرين  2لس االدارة بتاريخ التصديق على محاضر اجتماعات الجلسة السابقة للجمعية العمومية ومج -
 .2018الثاني 

 .13/9/2018الى  2/11/2017عرض التقرير السنوي للهيئة االدارية عن أعمالها من  -
 .31/12/2018عرض التقرير عن الوضع المالي للجمعية لغاية  -
 إبراء ذمة رئيس وأعضاء الهيئة االدارية عن االعمال السابقة. -
 .2018عرض الموازنة العامة لعام  -
 التداول بمواضيع وقضايا تهم أصحاب السفن اللبنانيين. -

وبعد انتهاء االجتماع، شكر عيتاني االعضاء على حضورهم، ثم انتقل الجميع الى مأدبة غذاء أقيمت في 
مطعم السلطان ابراهيم بيروت، حيث شاركهم فيها أيضا المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ 

س دائرة النقل البحري في وزارة النقل السيدة الهام خباز ورئيس الغرفة الدولية للمالحة في بيروت ايلي القيسي ورئي
 زخور.

********** 
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 الى منافسة مع مرفأ بيروتتامر: نحن ال نسعى أبدا 

تحت عنوان  ”Tripoli talks“شارك المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر بمحاضرة فعاليات  
 "مرفأ طرابلس ورؤية التوسعة والتطوير" في قاعة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الزجاجية.

ا، باستقبال كبريات السفن، ال بل أكبره ولفت تامر الى أن "ما يميز مرفأ طرابلس، هو أن أعماقه تسمح 
االمر الذي يعجز عنه غيره، حيث القدرة صعبة على إحداث أعماق مشابهة". وقال "إننا نسعى الى دور محوري، 
ثم استراتيجي، وهذا ما قمنا به في المرحلة االولى، والمرفأ اليوم، يقوم بدور محوري في المنطقة، ويعاد منه إطالق 

 مرافئ أخرى". الحاويات الى
وأضاف: " أما القرض الذي نسعى للحصول عليه من البنك االسالمي، فهو الذي سيمكن المرفأ من  

المهمة االستراتيجية، ونحن توجهنا الى مجلس النواب، حيث اعترضتنا مواقف تصب في السياسة، وقد عدنا وقدمنا 
ن ى التجهيز لمواكبة تطورات عالمية دقيقة". وأكد "نحملفاتنا، لنشير الى أن ما بعد القرض مهم للغاية، على مستو 

 ال نسعى أبدا الى منافسة لبنانية مع مرفأ بيروت مثال، بل نريد التكامل، وهذا ما يؤمن عنصر القوة لنا وغيرنا".
********** 

الهيئات االقتصادية حذرت من تداعيات تأخير تشكيل الحكومة: لن نتوانى عن القيام بأي خطوة 
 دية لوقف التراجعتصعي

عقدت الهيئات االقتصادية اللبنانية في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، 
إجتماعا برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خالله البحث في أوضاع البالد بشكل عام 

ما لتأخير في انجاز التأليف على مختلف مفاصل الدولة ال سيخصوصا ما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة وانعكاس ا
 .االقتصادية والمالية واالجتماعية، وكذلك االمور المتعلقة بالمؤسسات واالعباء المفروضة عليها

وأكد المجتمعون في بيان على االثر، أن "الهيئات االقتصادية تنظر بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في 
مة العتيدة، خصوصا ان صعوبة األوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات عملية تشكيل الحكو 

 ."تتطلب تشكيل الحكومة سريعا لمجابهة كل التحديات واألزمات
ذ حملت الهيئات االقتصادية "القوى السياسية مسؤولية تردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية"، طالبتها  وا 

ضاعة الفرص التي ستضع البلد ال ب"إعالء مصلحة البالد وال عباد فوق أي مصلحة اخرى وعدم حرق الوقت وا 
 ."سمح اهلل في مأزق ال قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة

ورأت ان "ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضر كثيرا بالبلد وسمعته"، محذرة من ان 
 ."لد أمام مصير مجهول"التمادي في هذه الممارسات سيضع الب

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

 Compared with the same period of 2017 
Subjects 1st 7 months  

2018 (TEU) 

1st 7 months 

2017 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers : 367,956 360,742 +7,214 +2 % 

Import containers full for local 

market 

245,687 245,254 +433 +1 % 

Import containers empty 2,093 2,949 -856 -29 % 

Import containers full/empty for 

transshipment 

120,176 112,539 +7,637 +7 % 

Total export containers : 371,949: 354,053: +17,896 +5 % 

Export containers  full with 

Lebanese cargoes 

48,323 53,996 -5,673 -11 % 

Re-export empty containers  201,859  187,834 +14,025 +7 % 

Re-export containers  full/empty  

transshipment  

121,767 112,223 +9,544  +9 % 

Total re-export containers 

transshipment 

241,943 224,762 +17,181 +8 % 

Total restowed containers on board 

vessels 

17,020  17,286 -266  -2 % 

Total general (TEU) 756,925 732,081 +24,844 +3  % 

 
 حاوية نمطية  756.925ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ بيروت الى 

 2018شهر السبعة األولى من العام في اال
حاوية نمطية  والحاويات المستوردة برسم  241.943ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة الى 

 48.323نانية الى الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبتراجع حاوية و  245.687االستهالك المحلي الى 
 حاوية نمطية

سجل مرفأ بيروت ارتفاعا  بحركة الحاويات التي تداولها في االشهر السبعة االولى من العام الحالي،  
 732.081حاوية نمطية مقابل  756.925مقارنة بتلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد تداول المرفأ 

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  24.844لماضي، أي بارتفاع قدره حاوية للفترة ذاتها من العام ا

 حاوية نمطية في االشهر السبعة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 756.925وتوزع هذا المجموع البالغ       

 7.214 اقدرهبزيادة حاوية، أي  360.742 حاوية نمطية مقابل  367.956: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 2 ااوية نمطية ونسبتهح
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حاوية، أي بارتفاع  354.053حاوية نمطية مقابل  371.949: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  17.896قدره 
بانخفاض حاوية، أي  17.286حاوية نمطية مقابل  17.020: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  266قدره 
 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي؟

حاوية   367.956الحاويات المستوردة في االشهر السبعة االولى من العام الحالي والبالغة وتوزعت حركة  
 نمطية كاآلتي:

حاوية في  245.254حاوية نمطية مقابل  245.687: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 1سبته حاوية نمطية ون 433الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

حاوية  856حاوية، أي بانخفاض قدره  2.949حاوية نمطية مقابل  2.093: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 29نمطية ونسبته 

قدره بارتفاع حاوية، أي  112.539حاوية نمطية مقابل  120.176: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 7ونسبته  حاوية نمطية 7.637

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

 حاوية نمطية كاآلتي: 371.949والبالغة 

حاوية لألشهر السبعة  53.996حاوية نمطية مقابل  48.323: بلغ عددها ألى ببضائع لبنانيةالحاويات المصدرة م
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  5.673قدره بانخفاض االولى ذاتها من العام الماضي، أي 

موعها غ مج: بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته 14.025قدره بارتفاع حاوية، أي  187.834حاوية نمطية مقابل  201.859

بزيادة حاوية، أي  112.223حاوية نمطية مقابل  121.767: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 9 احاوية نمطية ونسبته 9.544 اقدره

 8201ة المسافنة في االشهر السبعة االول من العام مجموع حركارتفاع 
وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر السبعة االولى من العام 

قدره  بنموحاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي  224.762حاوية نمطية مقابل  241.943الحالي، 
 بالمئة. 8نسبته حاوية نمطية و  17.181
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 8201بالمئة من المجموع العام للحاويات في االشهر السبعة األولى من العام  32حصة حركة المسافنة 
لمسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر السبعة االولى من العام وشكل مجموع الحاويات برسم ا 

حاوية   756.925بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  22حاوية نمطية ما نسبته  241.943الحالي والبالغ 
ها مرفأ بيروت حاوية نمطية والتي تعامل مع 224.762نمطية، بينما شكلت حركة الحاويات برسم المسافنة البالغة 

  732.081بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها والبالغة   31في الفترة ذاتها من العام الماضي ما نسبته 
 حاوية نمطية.

 شركات مالحة اضافية تستخدم مرفأ بيروت مركزا لعمليات المسافنة 
ى أن باالرتفاع في مرفأ بيروت، يعود المن جهة أخرى، تبين أن السبب المباشر الستمرار حركة المسافنة  

 شركات مالحة اضافية أصبحت تعتمده مركزا لعمليات المسافنة نحو مرافئ في البلدان المجاورة. 
********** 

 16ادارة المرفأ تباشر بأعمال صيانة رصيف محطة الحاويات رقم 
من جهة  16رصيف الحاويات رقم أعلنت ادارة واستثمار مرفأ بيروت أنها باشرت بأعمال الصيانة على  

( وتنظيف fendersوالدفاعات على الرصيف ) (STSالغرب. وتشمل هذه االعمال تغيير سكة رافعات الرصيف )
وتوقعت ادارة المرفأ إنجاز كامل  مترا. 15.5( إلعادته الى عمقه االساسي البالغ dredgingعمق الرصيف )

ويذكر أن تغيير سكة رافعات الرصيف أصبح أكثر  )أوكتوبر( المقبل.أعمال الصيانة في نهاية شهر تشرين االول 
 سنة على تركيبها واستخدامها. 13من ضروري، بعد مرور أكثر من 

********** 
شقير وشماس عرضا مع وزير المالية الوضع الضريبي: التوافق على تأجيل موعد تطبيق الرسم على 

 المكلفين بضريبة الدخل
االقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقوال شماس، وزير المالية علي حسن خليل في زار رئيس الهيئات  

وفي بيان للهيئات االقتصادية، انه "تم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف  .مقر الوزارة
، مشيرا لذي يشهده البلد"المؤسسات االقتصادية والمهن الحرة وقطاع االعمال في ظل التردي االقتصادي الكبير ا

الى "ان اللقاء ساده جو من الصراحة واالنفتاح، حيث أبدى الوزير خليل تفهما كبيرا لهواجس الهيئات االقتصادية 
 :ولمطالبها، وعلى وجه التحديد

 : في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرتأوال
حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسسا منه باالوضاع القائمة. ولهذه الغاية  2014العادة منذ العام 

أجرى الوزير خليل اتصاال هاتفيا مع الرئيس المكلف سعد الحريري، واتفقا مشكورين على آلية القرار التأجيل واعفاء 
 .2020المكلفين من الرسم وارجائه للعام 
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: في ما يتعلق بالتخفيض االستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد ثانيا

 .31/12/2018الى  20/10/2018تسديدها من بإعداد نص قانوني معجل مكرر الرجاء مهلة 
: في ما يتعلق بالتسويات الضريبية االستثنائية التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها ان تريح ثالثا

 .المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب
********** 

 ل تكرم رئيس وأعضاء المجلس االعلى للجماركنقابة وسطاء النق
كرم المجلس التنفيذي لنقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان رئيس المجلس األعلى للجمارك 
العميد أسعد الطفيلي والمديرين العامين عضوي المجلس هاني الحاج شحادة وغراسيا قزي بحفل في فندق "مونرو"، 

النقل البري والبحري الهام خباز، مسؤول االجهزة االمنية في المرفأ انطوان سلوم، مدير عام بحضور رئيسة دائرة 
الطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين، رئيس نقابة الترانزيت الدولي رفيق ابي صالح، رئيس غرفة المالحة 

 بجورج س جمعية الصناعيين ممثالمحمد عيتاني، رئي اللبنانيين الدولية ايلي زخور، رئيس نقابة اصحاب السفن
 .ممثال بسارة حيدر وعدد من رؤساء المصالح والمراقبين "BCTC" نصراوي، رئيس مجلس ادارة شركة

بداية تحدث وليد لطوف الذي رحب بالحضور منّوها بالعالقات الجيدة التي تربط النقابة برئيس المجلس 
قل الجوي والبري والبحري في لبنان عامر قيسي فأكد ان تحدث نقيب وسطاء الناالعلى للجمارك وأعضائه. ثم 

"التكريم بمثابة شكر للمجلس األعلى للجمارك على التعاون الدائم والمستمر الذي قام به منذ أمد طويل، لمساندة 
قطاع النقل عموما ووسطاء النقل خصوصا"، عارضا االنجازات التي "تصب جميعها في مصلحة قطاع النقل 

 ."لوطنيةوالمصلحة ا
وبعد تقديم الدروع للمكرمين، أوضح الطفيلي انه منذ تسلم مهامه "لم يوفر جهدا الصالح ادارة الجمارك 

 ."وتطويرها كي تكون ادارة مشابهة باالدارات العالمية، من خالل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
فتيش الحاويات الذي لن يكلف الدولة اي وتحدث عن انجازات الجمارك، متوقفا عند "المشروع االلزامي لت

عبء مالي كذلك لن يشكل عبئا على التاجر ولن يكلفه اكثر ما يتكلف به اليوم"، الفتا الى ان هذا المشروع 
 ."دوالرا 50"سيساعده على انهاء العمل بشكل اسرع مقابل رسم بسيط لن يتجاوز الـ

اما عن الخطة  .الى انهم يعملون للمحافظة عليهم وأمل ان ينفذ هذا المشروع، مطمئنا مخلصي البضائع
االستراتيجية، فأشار الطفيلي الى انها "وضعت بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية وقد تبنتها الحكومة واخذتها 

 ."الى مؤتمر سيدر"، الفتا الى ان "االمين العام للمنظمة نوه بها
********** 
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Summary of Lebanese International Trade exchange in July 2018  

compared with June 2018 

 
+/-  % +/- (USD 

million) 

June  2018 

(USD million) 

July 2018 

(USD million) 

subject 

+43 % +702 1616 2318 Total import 

+1 % +3 215 218 Total export 

+50 % +699 1401 2100 Total deficit 

 
8million in July 201 2100Lebanon trade deficit up to US$  

 2018مليون دوالر في تموز )يوليو(  2100ارتفاع عجز الميزان التجاري اللبناني الى 
 مليون دوالر 218فاتورة التصدير الى و  مليون دوالر 2318راد الى لبنان الى فاتورة االستيو 

أفادت االحصاءات الجمركية أن فاتورة االستيراد الى لبنان في شهر تموز )يوليو( الماضي، جاءت أكبر  
يادة الكبيرة ز مما كانت عليه في شهر حزيران )يونيو( المنصرم. كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان. وقد أدت ال

 بفاتورة االستيراد الى ارتفاع كبير بعجز الميزان التجاري.

 الماضيارتفاع فاتورة االستيراد في تموز 
مليون دوالر في  1616مليون دوالر في تموز الماضي مقابل  2318فقد بلغت فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 43ته مليون دوالر ونسب 702حزيران المنصرم، أي بارتفاع قدره 
 الماضيفاتورة التصدير في تموز ارتفاع 

مليون دوالر،  215مليون دوالر مقابل  218كما ارتفعت فاتورة التصدير من لبنان في تموز الماضي الى  
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  3أي بنمو قدره 

 الزيادة في فاتورة االستيراد انسحبت على عجز الميزان التجاري
االرتفاع الملموس بفاتورة االستيراد الى لبنان في تموز الماضي الى زيادة كبيرة بعجز الميزان  وقد أدى 

مليون في حزيران المنصرم، أي بارتفاع كبير قدره  1401مليون دوالر مقابل  2100التجاري اللبناني الذي بلغ 
 بالمئة. 50مليون دوالر ونسبته  699

 الحاليتل المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان في تموز تسجل مفاجأة وتحالواليات المتحدة 
وحققت الواليات المتحدة االميركية مفاجأة كبيرة بتقدمها من المرتبة الرابعة لتتصدر قائمة البلدان المصدرة  -

مليون دوالر في حزيران  114مليون دوالر مقابل  374الى لبنان في تموز الماضي. فقد صدرت سلعا بـ
 بالمئة. 228مليون دوالر ونسبته  260بارتفاع قدره المنصرم، أي 

مليون دوالر مقابل  204كما تقدمت الكويت من احدى المراتب الخلفية لتحتل المرتبة الثانية بتصديرها بـ -
 بالمئة. 20.300مليون دوالر ونسبتها  203مليون دوالر، أي بزيادة قدرها 
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مليون دوالر  191وسجل االتحاد الروسي قفزة نوعية بانتقاله من المرتبة التاسعة الى الثالثة بتصديره بـ -
 بالمئة. 315مليون دوالر ونسبته  145مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  46مقابل 

مليون دوالر،  166مليون دوالر مقابل  185ن من المرتبة االولى الى الرابعة بتصديرها بـوتراجعت الصي -
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  19أي بنمو قدره 

مليون دوالر، أي بزيادة  142مليون دوالر مقابل  176وحلت اليونان في المرتبة الخامسة بتصديرها بـ -
 ئة.بالم 24مليون دوالر ونسبتها  34قدرها 

 الحاليالمرتبة االولى باالستيراد من لبنان في تموز االمارات العربية تحتفظ ب
 40مليون دوالر مقابل  32سلعا بـ ا من لبنانالمرتبة االولى باستيرادهواحتفظت االمارات العربية المتحدة ب -

 بالمئة. 20 مليون دوالر ونسبته 8 بتراجع قدرهمليون دوالر في حزيران المنصرم، أي 

مليون دوالر،  14مليون دوالر مقابل  20بينما تقدمت سوريا من المرتبة الرابعة الى الثانية باستيرادها بـ -
 بالمئة. 43مليون دوالر ونسبته  6أي بتحسن قدره 

مليون دوالر، أي بزيادة قدرها  14مليون دوالر مقابل  17واحتفظت السعودية بالمرتبة الثالثة باستيرادها بـ -
 بالمئة. 21ر ونسبتها مليون دوال 3

مليون دوالر، أي  8مليون دوالر مقابل  15بينما تقدم العراق من المرتبة السابعة الى الرابعة باستيرادها بـ -
 بالمئة. 88مليون دوالر ونسبته  7بارتفاع قدره 

مليون دوالر، أي  9مليون دوالر مقابل  13في حين تقدمت تركيا من المرتبة السادسة الى الخامسة بـ -
 بالمئة. 44مليون دوالر ونسبته  4بارتفاع قدره 

 من العام الحاليبالمئة من فاتورة االستيراد الى لبنان تم عبر مرفأ بيروت في تموز  79
للبضائع المستوردة الى لبنان عبر مرفأ بيروت في تموز الماضي،  من جهة أخرى، تبين أن القيمة االجمالية 

بالمئة من القيمة االجمالية لالستيراد عبر كافة  79مليون دوالر أي ما نسبته  1834ما تزال االكبر حيث بلغت 
مة البضائع مليون دوالر قي 1147مليون دوالر، مقابل  2318المرافئ والبوابات البرية والبحرية والجوية والبالغة 

بالمئة من القيمة االجمالية لالستيراد عبر كافة  71المستوردة عبر مرفأ بيروت في حزيران المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 60مليون دوالر ونسبته  687مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  1616المرافئ والبوابات الجمركية والبالغة 

بالمئة،  16مليون دوالر، أي ما نسبته  361ي المرتبة الثانية بـوبقي مطار رفيق الحريري الدولي ايضا ف -
 بالمئة. 14مليون دوالر ونسبتها  43بالمئة، أي بزيادة قدرها  20مليون دوالر أي ما نسبته  318مقابل 

مليون  128بالمئة، مقابل  4مليون دوالر أي ما نسبته  100كما احتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 22مليون دوالر ونسبته  28بالمئة، أي بانخفاض قدره  8أي ما نسبته دوالر 
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 العام الحالي منبالمئة من فاتورة التصدير من لبنان تم عبر مرفأ بيروت في تموز  57
كما بينت االحصاءات أن القيمة االجمالية للبضائع المصدرة من لبنان عبر مرفأ بيروت في تموز الماضي  

بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة عبر كافة المرافئ والبوابات  57مليون دوالر أي ما نسبته  124بلغت 
دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مرفأ بيروت في حزيران المنصرم،  مليون 108مليون دوالر، مقابل  218والبالغة 

 215بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة من لبنان عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة  50أي ما نسبته 
 بالمئة. 15مليون دوالر ونسبته  16مليون دوالر، أي بارتفاع قدره 

مليون  26مليون دوالر أي ما نسبته  56ولي ايضا في المرتبة الثانية بـوظل مطار رفيق الحريري الد -
 28مليون دوالر ونسبته  22بالمئة أي بانخفاض قدره  36مليون دوالر أي ما نسبته  78دوالر، مقابل 

 بالمئة.

والر مليون د 12بالمئة، مقابل  7مليون دوالر أي ما نسبته  15وبقي مرفأ طرابلس في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبتها  3بالمئة، أي بزيادة قدرها  6أي ما نسبته 

 من العام الحاليبالمئة حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في تموز  67
مليون دوالر أي ما  1547وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في تموز الماضي  

مليون دوالر، بينما كانت حصة  2318ئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة الى لبنان والبالغة بالم 67نسبته 
بالمئة من القيمة  55مليون دوالر أي ما نسبته  890البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في حزيران المنصرم 

 74مليون دوالر ونسبته  657ر أي بارتفاع قدره مليون دوال 1616االجمالية للبضائع المصدرة الى لبنان والبالغة 
 بالمئة.

 من العام الحاليبالمئة حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان في تموز  62
مليون دوالر أي ما  135وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل تموز الماضي  

مليون دوالر، في حين كانت  218ية للبضائع المستوردة من لبنان والبالغة بالمئة من القيمة االجمال 62نسبته 
بالمئة  60مليون دوالر أي ما نسبته  130حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل حزيران المنصرم 

مليون دوالر  5دره مليون دوالر، أي بارتفاع ق 215من القيمة االجمالية للبضائع المستوردة من لبنان والبالغة 
 بالمئة. 4ونسبته 
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in July 2018 

 
+/- % +/- million USD June  2018 

(million) (USD) 

July  2018 

(million) (USD) 

Country 

 

+228 % +260 114 374 1- USA 

+20.000 % +203 1 204 2- Kuwait 

+315 % +145 46 191 3- Russian Federation 

+11 % +19 166 185 4- China 

+24 % +34 142 176 5- Greece 

-1 % -1 125 124 6- Italy 

- - 98 98 7- Germany 

+56 % +24 43 67 8- UAE 

+29 % +15 51 66    9 -Turkey 

+22 % +11 51 62 10- France 

+85 % +710 837 1547 Total (USD) (million) 

 
 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in July 2018 

 
+/- % +/- million 

USD 

June   2018 

(million) (USD) 

July   2018 

(million) (USD) 

Country 

-20 % -8 40 32 1- UAE 

+43 % +6 14 20 2-Syria 

+21 % +3 14 17 3- Saudi Arabia 

+88 % +7 8 15 4- Iraq 

+44 % +4 9 13 5- Turkey 

- - 11 11 6- Qatar 

-44 % -7 16 9 7- South Africa 

+17 % +1 6 7 8- Kuwait 

- - 6 6 9- Jordan 

+25 % +1 4 5 10- USA 

+5 % +7 128 135 Total (USD) (million) 

********** 

 يفا !اسرائيل محطة حاويات جديدة في حبينما تبني مشاريع التوسيع والتطوير متوقفة في مرفأ بيروت 
 (Boy Portفازت سلطات مرفأ شنغهاي الصيني بمناقصة لبناء محطة حاويات جديدة في مدينة حيفا ) 

متر  1500. وستضم هذه المحطة رصيفا بطول 2021ما وذلك اعتبارا من العام عا 25وادارتها وتشغيلها لمدة 
مليون حاوية نمطية، على أن يتم انجازها والمباشرة في تقديم  1.86متر وبقدرة استيعابية تفوق  17.3وبعمق 

 . 2021خدماتها في العام 
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ويأتي فوز مرفأ شنغهاي بهذه المناقصة من ضمن النجاحات التي يحققها على الصعيد العالمي والمساهمة  

بلدا  65، والتي تشمل 2013في إحياء طريق الحرير الجديد الذي أطلقها الرئيس الصيني جين بينغ في العام 
 مليارات نسمة. 4أكثر من ويعيش فيها 

لال بمشاريع شفي الوقت الذي يشهد مرفأ بيروت حيفا بناء محطة الحاويات الجديدة في وتعلن اسرائيل عن  
مصلحة لال ة مآربهم الخاصالمسؤولين الذين يعملون ألجل  بعض التطوير والتجهيز، بسبب الخالفات الناشبة بين

 بلدهم وشعبه.
********** 

 ملك الوسيلة للحفاظ على ديمومة استقرارهاللبنانية ستبقى مستقرة ونالليرة ارياض سالمه: 
أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، عن "إحباطه من وتيرة تنفيذ االصالح في لبنان". وفي معرض  

االميركية، أوضح  ”CDC“تعليقه على التقارير التي تفيد بأن لبنان يتجه الى أزمة مصرفية، في تصريح لـصحيفة 
مه "أن هذه التقارير مبالغ فيها"، الفتا الى "أن المستثمرين يريدون رؤية السلطة قد بدأت بتنفيذ مقررات سيدر"، سال

مشددا على "أن االقتصاد يحتاج الى بنية تحتية جديدة لخلق النمو والوظائف، الناس يأملون ذلك إذا كانت هناك 
ظ على رة والبنك المركزي والقطاع المصرفي يملكان الوسيلة للحفاحكومة". وأشار الى أن الليرة اللبنانية ستبقى مستق

استقرار العملة". واشار سالمه الى أنه "بمجرد أن يحدث االتفاق السياسي، اعتقد أن العمل سيبدأ في تحفيز 
لعام ا االقتصاد والقيام باالستثمارات في البنية التحتية، وأكثر ما نحتاجه في االصالحات هو وقف توسيع القطاع

 والبدء في تعزيز القطاع الخاص ليصبح أكثر انتاجية".
********** 

االسمر: الهجوم الشرس ضد السلسلة قد يكون مقدمة لموقف ضد مطلب العمالي بتصحيح أجور القطاع 
 الخاص

انات يقال رئيس االتحاد العمالي العام الدكتور بشارة األسمر في تصريح: "تبرز بين الحين واآلخر تصريحات وب
المسؤولية الكاملة عن تدهور  46/2017عن هذه الجهة أو تلك تحمل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القانون رقم 

الوضع االقتصادي واالجتماعي. إن هذه اآلراء والتصريحات تتجاهل أن هذه السلسلة هي حق قانوني "موقوف" منذ العام 
ألف موظف وعامل وعسكري ومتقاعد منذ ذلك  300ة لحوالي وهي تصحيح ألجور ورواتب وتعويضات مستحق 1996
 ."الحين

كما تحمل هذه الجهات إقرار السلسلة ودفعها لمستحقيها األزمة الناتجة عن توقف القروض السكنية " :أضاف
ول صنتيجة إقدام بعض المستفيدين منها على التقدم بطلب قروض أو االستفادة منها. وكأنه ممنوع على هذه الفئة الح

 ويستكثر البعض على الموظف أو العامل أن يقضي مع عائلته إجازة أسبوع في تركيا حيث األسعار  .على حق السكن
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ي بلده، محمال هذه الفئة خروج مليار دوالر من لبنان وهو موقف غير مفهوم وال السياحية أقل بكثير مما هي عليه ف

إضافة إلى كل ذلك،  .مبرر ويهدف إلى تزوير الحقائق ولمنع العامل والموظف من التنفس وحجزه في اإلقامة الجبرية
ال توازي نصف  أو انتهت إليها، فإن كل النتائج التي ترتبت على إقرار السلسلة بصرف النظر عن األرقام التي بدأت بها

قيمة التهرب الضريبي الذي يبلغ بشهادة جميع المسؤولين االقتصاديين حوالي خمسة مليارات دوالر يضاف إليها ما 
 ."يسمى تلطفا "الهدر" وهو سرقة موصوفة بحوالي خمسة مليارات أخرى

بعادها عن الحقائوختم: "كفى تجن على السلسلة وعلى حقوق العمال والموظفين، وكفى ت ق جهيال للناس وا 
الدامغة وتعليق كل المشكالت والموبقات القائمة على السلسلة. وأخشى ما نخشاه في االتحاد العمالي العام أن يكون هذا 
الهجوم الشرس ضد السلسلة وأصحاب الحقوق فيها مقدمة لموقف ضد مطلب االتحاد العمالي العام المحق في تصحيح 

ننا نحذر من ذلك وندعو حتى لعدم التفكير به مطلقااألجور في القط  ."اع الخاص. وا 
********** 

 مليون دوالر هي التكلفة التقديرية لتطوير وتوسيع مرفأ بيروت 270شركة "خطيب وعلمي": 
 2037لغاية العام  

غاية العام ل أوضحت شركة "خطيب وعلمي" التي أعدت المخطط التوجيهي الشامل لتطوير وتوسيع مرفأ بيروت 
مليون دوالر هي التكلفة التقديرية الكاملة لتطوير وتوسيع المرفأ شاملة، إضافة الى ردم الحوض  270الـ ، أن2037

(، steel(، وبناء مستودعات حديثة ومحطة خاصة لمناولة وخزن الحديد )dredgingالرابع، أعمال حفر الحوض الثالث )
يراد وتصدير السيارات، وتوسعة المنطقة الحرة وتطوير محطة الركاب مع استحداث وبناء مبنى مواقف متعدد االدوار الست

رصيف خاص بها، باالضافة الى أعمال تحديث االرصفة. وأضافت أن التكلفة النهائية سوف تحدد استنادا الى المناقصات 
 لتلزيم االشغال المقترحة.

يهي الشامل للمرفأ بردم الحوض الرابع فقط، وأشارت شركة "خطيب وعلمي" الى أن اختصار المخطط التوج 
 للحل التخطيطي المقترح لتوسعة وتحسين مرفأ بيروت... اجتزاء هو 
غير دقيقة أدلى بها بعض النواب والوزراء الذين تصريحات ويأتي توضيح شركة "خطيب وعلمي" ردا على  

مليون دوالر، في حين كانت ال تتجاوز على أيام  270أن تكلفة أعمال ردم الحوض الرابع فقط ستصل الى ذكروا خطأ 
 مليون دوالر. 134وزير االشغال العامة والنقل االستاذ غازي العريضي الـ 

********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in July 2018 compared with June 2018 

 
Subjects July 2018 June  2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

171 161 +10 +6 % 

Total Tonnage handled (tons) (thousand) 707 580 +127 +22 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

622 509 +113 +22 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

85 71 +14 +20 % 

Total Containers handled (TEU) 117,602 114,955 +2,647 +2 % 

Total containers imported (TEU) 56,985: 53,936: +3,049 +6 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

36,529 34,940 +1,589 +5 % 

Total containers imported empty (TEU)  1,256 143 +1,113 +778 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

19,200 18,853 +347 +2 % 

Total containers exported  (TEU)  57,723: 57,079: +644 +1 % 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

7,774 5,763 +2,011 +35 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

30,282 33,010 -2,728 -8 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

19,667 18,306 +1,361 +7 % 

Total containers transshipment (TEU) 38,867 37,159 +1,708 +5 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

2,894 3,940 -1,046 -27 % 

Total cars handled (cars) 5,891 5,336 +555 +10 % 

Total imported cars (cars) 5,156 4,805 +351 +7 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 735 531 +204 +38 % 

Total port revenues (USD) (million)  19,996 19,467 +529 

thousand 

+3 % 

Total harbor master fees (USD) 

(thousand)  

329 331 -2 thousand   -1 % 

Total Port revenues & harbor master fees 

(USD) (million)  

20,325 19,798 +527 

thousand 

+3 % 
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 2018يو( ل)يو تموز حركة مرفأ بيروت االجمالية انسحب على مجموع الواردات في ارتفاع 
 مليون دوالر  32520.سيارة و  891.5حاوية نمطية،  117.602طن، آالف  707باخرة،  171

عليه  ( الماضي عما كانتيوليو)تموز بالحركة االجمالية التي تعامل معها في ارتفاعا سجل مرفأ بيروت  
 على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.االرتفاع هذا انسحب ( المنصرم. وقد يونيو)حزيران في 

 2018حزيران وتموز مقارنة بحركة مرفأ بيروت في 
 الية:من العام الحالي، الوقائع التي حزيران وتموز رت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر وأظه
 بالمئة. 6ونسبته بواخر  10قدره بارتفاع باخرة، أي  161باخرة مقابل  171: بلغ عدد البواخر

ألف طن  127 رهابزيادة قدألف طن، أي  580طن مقابل آالف  707: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 22 ونسبتها

 الماضي، كاآلتي:تموز طن في آالف  707وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

 113 اقدرهبزيادة ألف طن، أي  509ألف طن مقابل  622: بلغت البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 22 األف طن ونسبته

 20طن ونسبته  14ألف طن، أي بارتفاع قدره  71ألف طن مقابل  85لغت : بالبضائع اللبنانية المصدرة بحرا
 بالمئة.

 2018تموز ارتفاع  حركة الحاويات في 
 117.602الماضي الى تموز بينت االحصاءات ارتفاع  حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت في و  

 2حاوية نمطية ونسبتها  2.647قدرها   المنصرم، أي بزيادةحزيران حاوية في  114.955حاوية نمطية مقابل 
 بالمئة. 

 ، كاآلتي:2018تموز حاوية نمطية في  117.602وتوزع هذا المجموع البالغ  
حاوية نمطية  3.049قدره بارتفاع حاوية، أي  53.936حاوية نمطية مقابل  56.985: بلغت الحاويات المستوردة

 بالمئة. 6ونسبته 
قدره بارتفاع حاوية، أي  57.079حاوية نمطية مقابل  57.723: بلغت يرها بحراالحاويات المصدرة والمعاد تصد

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  644

قدره بتراجع حاوية، أي  3.940حاوية نمطية مقابل  2.894: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 27حاوية نمطية ونسبته  1.046

 ؟ 2018تموز يات المستوردة في كيف توزعت حركة الحاو 
 حاوية نمطية كاآلتي: 56.985الماضي والبالغة تموز وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في 
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حزيران حاوية في  34.940حاوية نمطية مقابل  36.529: بلغت الستهالك المحليالحاويات المستوردة برسم ا
 بالمئة. 5 حاوية نمطية ونسبته 1.589 بنمو قدرهالمنصرم، أي 

حاوية نمطية  1.113قدره بارتفاع حاوية، أي 143حاوية نمطية مقابل  1.256: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 778ونسبته 

 347حاوية، أي بزيادة قدرها  18.853حاوية نمطية مقابل  19.200: بلغت مستوردة برسم المسافنةالحاويات ال
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبتها 

 ؟ 2018تموز وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في 
حاوية  57.723الماضي والبالغة تموز وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في  

 نمطية، كاآلتي:
، 2018حزيران حاوية في  5.763حاوية نمطية مقابل  7.774بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 35حاوية نمطية ونسبته  2.011قدره بارتفاع أي 
حاوية نمطية مقابل  28230.: بلغت الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع اللبنانية المستوردة

 بالمئة. 8نمطية ونسبته حاوية  2.728قدره بتراجع أي  نمطية، حاوية 33.010
حاوية، أي بزيادة قدرها  18.306حاوية نمطية مقابل  19.667: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبتها  1.361
 2018تموز ي ارتفاع مجموع حركة المسافنة ف

الماضي، تموز حاوية نمطية في  38.867وبلغ مجموع حركة المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت  
 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  1.708المنصرم، أي بارتفاع قدره حزيران حاوية في  37.159مقابل 

 2018تموز حركة السيارات في ارتفاع 
سيارة أي  5.336سيارة مقابل  5.891فبلغ مجموعها  ارتفاعا، 2018تموز وسجلت حركة السيارات في  

 الماضي، كاآلتي:تموز سيارة في  5.891وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 10 اسيارة ونسبته 555 اقدرهبزيادة 
 بالمئة. 7سيارة ونسبته  351قدره بنمو سيارة، أي  4.805سيارة مقابل  5.156:  بلغت السيارات المستوردة

 38سيارة ونسبته  204قدره بتحسن سيارة، أي  531سيارة مقابل  735: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة.

 2018تموز الحركة االجمالية انسحب على مجموع الواردات في ارتفاع 

ميناء لعلى مجموع الواردات المرفئية ورئاسة اايجابا الماضي تموز الحركة االجمالية في ارتفاع وانعكس  
ألف دوالر  527 بزيادة قدرهاالمنصرم، أي حزيران مليون دوالر في  19.798مليون دوالر مقابل  20.325فبلغ 

 الماضي، كاآلتي:تموز مليون دوالر في  20.325وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 3 ونسبتها
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ألف دوالر  529قدره بارتفاع مليون دوالر، أي  19.467مليون دوالر مقابل  19.996: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 3ونسبته 

 1ر ونسبته دوال يقدره ألفبانخفاض ألف دوالر، أي  331دوالر مقابل ألف  329: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة.

********** 
 وزير النقل المصري: "أنا استخدم مترو االنفاق حتى قبل أن أكون وزيرا"

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، ـأنه من مستخدمي مترو االنفاق بشكل مستمر نظرا لسهولة  
 من قبل ما أبقى وزير... من أريح وسائلالتنقل وسرعته، فضال عن كفاءة االمان به. وتابع "أنا عاشق للمترو 

النقل، وأنا من زمان بستخدمه مش من وقت ما أصبحت وزيرا". وأضاف عرفات خالل حوار إعالمي "أن هناك 
توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكييف قطارات مترو االنفاق جميعا... يوجد خطة بذلك ونسير عليها". وأكد 

المترو مّكنتنا من توجيه العوائد لصيانة الوحدات المتحركة والمصاعد الكهربائية"،  أن تقليص الدعم عن تذاكر
 مضيفا "الناس الزم تعرف فلوسها بتروح فين"، الفتا الى أن الرئيس السيسي ال يقبل بأنصاف الحلول مطلقا.

********** 
 وجود سوريا  غرفة المالحة البحرية السورية تسدد الرسوم للمنظمات الدولية لضمان بقاء

 على الالئحة البيضاء
أعلنت غرفة المالحة البحرية السورية، أنها ستقوم بتسديد الرسوم المالية المترتبة على سوريا لصالح  

المنظمات العالمية، وذلك لضمان بقاء وجود سوريا ضمن الالئحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية العالمية. 
ألف يورو، وأن انضمام سوريا  90الغرفة، بأن قيمة الرسوم االجمالية المترتبة تقارب الـ وأوضحت مذكرة صادرة عن

للقائمة البيضاء له آثار ايجابية كبيرة على قطاع النقل البحري السوري والعاملين فيه، خاصة فيما يتعلق بالجانب 
عبة إلتمام فة المادية العالية بالعملة الصالمادي من توفير عناء السفر البحارة والضباط البحريين السوريين والتكل

تعديل ومنح الشهادات البحري، مقارنة بما سيؤول الوضع اليه نحو االفضل عند انضمام سوريا الى الالئحة 
بالمئة من اجمالي  61البيضاء. ويذكر أن مساهمات الغرفة المادية للصالح العام خالل العام الجاري بلغت حوالي 

 . 2018بالموازنة التقديرية للعام  النفقات المعتمدة
********** 

MSC SLOWS SHIPS TO HELP PROTECT WHALES IN U.S. WATERS 
MSC Receives Award for Cooperation to Protect Whales Outside San Francisco Bay  

On 16 August, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the Cordell 

Bank and Greater Farallones national marine sanctuaries, off the US Pacific coast, honoured 

MSC and a select number of other companies that have shown a high degree of cooperation  
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with their vessel speed reduction requests. The purpose of this speed-reduction program is to 

improve air quality, reduce risk of fatal whale strikes, and protect whales within National 

Marine Sanctuaries. Award recipients have set an industry example by voluntarily reducing 

vessel speeds in areas where endangered whale species regularly feed. 

Being struck by large ships is one of the leading causes of whale mortality worldwide. The 

speed restrictions, during the period when whales migrate to the area, help to mitigate potential 

collisions in two ways: by reducing the risk of serious or fatal injuries if a strike does occur, 

and by increasing the odds that a whale will have sufficient time to react and avoid the collision. 

“This is a great job and team effort by all involved, it reaffirms MSC’s commitment to 

protecting marine wildlife and preserving the biodiversity of our seas.” said Paolo Magnani, 

Executive Vice President, Marketing & Quality Control at MSC USA. “We are very proud to 

be part of the NOAA program and it is particularly noteworthy that MSC had more compliant 

vessels than any other operator in the program in 2017.” MSC is committed to promote a 

sustainable use of the sea and marine resources, while extensively investing in the latest 

generation green technologies, to minimize the environmental impact of business activities on 

land, oceans and populations. 

www.msc.com  

********** 

 المية" في النصف االول من العام الحاليانخفاض أرباح "موانئ دبي الع
مليون دوالر  593تراجعت أرباح شركة "موانئ دبي العالمية" في النصف االول من العام الحالي الى  

 2.15مليون دوالر ونسبته  13مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  606مقابل 
مليار دوالر  2.62ة للشركة ارتفاع ايراداتها في النصف االول من العام الحالي الى بالمئة. وأظهرت النتائج المالي

 بالمئة. 14.41مليون دوالر ونسبتها  33مليار دوالر للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  2.29مقابل 
لم، فهي تشرف على وتعد "موانئ دبي العالمية" من أكبر مشغلي الموانئ ومحطات الحاويات في العا 

بما في ذلك المشاريع الجديدة التي هي قيد االنجاز في كل من  6محطة موزعة في القارات الـ 65تشغيل وادارة 
 الهند وأفريقيا وأوروبا والشرق االوسط.

********** 
 2018انخفاض حركة مرفأ العقبة االجمالية باستثناء الحاويات في االشهر السبعة االولى من العام 

ماليين طن في االشهر السبعة  9.024بلغ الوزن االجمالي للبضائع التي تعامل معها مرفأ العقبة االردني  
ألف  703مليون طن لألشهر ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره  9.727االولى من العام الحالي، مقابل 

 بالمئة. 7.23طن ونسبته 
 ماليين طن كاآلتي: 9.024وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

 7ألف طن ونسبته  451ماليين طن، أي بتراجع قدره  6.451ماليين طن مقابل  6: بلغ وزنها البضائع الواردة
 بالمئة.
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ألف  252ماليين طن، أي بانخفاض قدره  3.276مليون طن مقابل  3.024: بلغ وزنها درة بحراالبضائع الصا
 بالمئة. 7.69طن ونسبته 

 8.70راكبا ونسبته  20.617راكبا، أي بتراجع قدره  236.858راكبا مقابل  216.241وبلغ عدد الركاب  
سيارة  8.060سيارة، أي بانخفاض قدره  60.040سيارة مقابل  51.980بالمئة. كما تراجع عدد السيارات الى 

بالمئة. وسجلت حركة الحاويات استثناء في االشهر السبعة االولى من العام الحالي بارتفاعها الى  13.42ونسبته 
حاوية  20.452حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها  462.268حاوية نمطية مقابل  482.720

 بالمئة. 4.42نمطية ونسبتها 
********** 

Air cargo volume growth slows down at just 2.1pc in July 
THE International Air Transport Association (IATA) reported a significant slowdown in year-

on-year growth in air freight volumes in July, at just 2 

THE International Air Transport Association (IATA) reported a significant slowdown in year-

on-year growth in air freight volumes in July, at just 2.1 per cent and in stark contrast to reports 

of rebounding traffic from airlines, airports, ground handlers and the Association of Asia 

Pacific Airlines (PA). 

IATA stated various factors for the slower growth with the most significant being the end of 

the global inventory restocking cycle that supported unusually strong growth through 2016 and 

2017, reported New York's Air Cargo World. 

Another notable factor relates to manufacturing firms' export order books, which IATA 

highlighted have weakened since the beginning of 2018, especially in Asia and Europe. 

Alongside weaker order books, IATA said suppliers are under less pressure to deliver goods 

within time frames that typically mandate air transportation over slower, less expensive modes. 

A breakdown of the July results shows that Middle Eastern carriers reported surprisingly strong 

growth in international freight tonne kilometres (FTKs) for July at 5.4 per cent. At 2.6 per cent 

y-o-y growth in FTKs, Latin American carriers reported the next-strongest growth among 

regions. 

European, North American and Asia Pacific carriers reported y-o-y growth of 2.5 per cent, 1.9 

per cent, and 0.5 per cent, respectively, while African carriers reported another month of y-o-

y declines at 8.2 per cent. 

Considering the significant gap in growth reported by IATA and other industry associations 

and participants, the report of only 2.1 per cent growth in July should be taken with a pinch of 

salt. As an airline executive told Cargo Facts, IATA's figures are incomplete since only IATA 

members report to the association, which misses out on some of the express segment and most 

e-commerce traffic. 

www.asianshipper.com 

*********** 
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 عالميا 45ميناء طنجه المتوسط للحاويات يصنف االول أفريقيا و 

ميناء طنجه المتوسط كأكبر ميناء في أفريقيا  ”Container Management“المجلة المتخصصة صنفت  
عالميا، ضمن قائمة ألكبر موانئ الحاويات في العالم. وأعلنت سلطة ميناء طنجه المتوسط، أن هذا التصنيف  45والـ

ميناء حاويات في  500والي ميناء للحاويات في العالم، علما أن هناك ح 50كرس الميناء مكانته ضمن أكبر 
ماليين حاوية نمطية، وهو تعامل مع  3( أكثر من 1العالم. وتبلغ القدرة االستيعابية لميناء طنجه المتوسط رقم )

، ما مّكنه من التقدم 2016بالمئة عن العام  11، أي بزيادة قدرها 2017ماليين حاوية نمطية في العام  3.312
 عالميا. 45تبة الـستة مراتب اضافية ليحتل المر 

، 2019( في العام 2وأضافت سلطة ميناء طنجه المتوسط أنه مع بدء تشغيل ميناء طنجه المتوسط رقم ) 
ماليين حاوية نمطية سنويا، ما  9ماليين حاوية اضافية لتصل قدرته الى  6سترتفع القدرة االستيعابية للميناء بـ

 شرين االولى في العالم.يمّكنه من أن يتقدم لكي يكون بين الموانئ الع
********** 

Continuing Sino-American trade war risks record laid-up idle tonnage 
MANY more containerships will be laid-up because of US president Donald Trump's threat to 

hike tariffs on Chinese goods, according to Alphaliner. 

The London-based Baltic and International Maritime Council (BIMCO) warning that over a 

quarter of container trade on the transpacific could be at risk from the escalating US-China tit-

for-tat trade war, reported London's Loadstar. 

The latest data from Alphaliner, based on a survey on September 3, records 143 idled ships, 

for 408,283 TEU representing 1.8 per cent of the total global cellular fleet. 

"Idled numbers are expected to rise in the coming weeks due to service cancellations for the 

winter slack season," said the Paris-based consultancy. 

Alphaliner also noted that the service cuts announced so far were "significantly more severe" 

than those in 2017. 

The 2M alliance partners, Maersk Line and MSC, are "temporarily suspending" their 

AE2/Swan Asia-North Europe loop, with the last sailing from China on September 22 . The 11 

vessels deployed on the loop - eight by MSC and three by Maersk - have an average capacity 

of 19,250 TEU and will need to find alternative employment for the indefinite suspension. 

Alphaliner suggests these megaships could be deployed on other Asia to Europe strings, 

replacing smaller tonnage, which will face a period of lay-up. 

One Hamburg broker told The Loadstar this week he had fixed a 4,250-TEU ship for a six-

month charter, with a six-month option, for just shy of US$14,000 a day. 

"The market in the smaller sizes is strong," he said, "these hire rates are not much less than we 

can get for ships twice the size. 

Hong Kong Shipping News 

********** 
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 2017"طيران االمارات" بين شركات الطيران العالمية الخمس االولى في العام 

( أن طيران االمارات جاءت بين شركات .I.A.T.Aقال تقرير صادر عن االتحاد الدولي للنقل الجوي ) 
. فقد بلغ عدد 2017االولى محتلة المركز الرابع بعدد الركاب الذين أمنت نقلهم في العام الطيران العالمية الخمس 

مليون  324على المرتبة االولى بـ ”American Airlines“مليون راكب. بينما تربعت  289الركاب الذين نقلتهم 
 ”United Airlines“اءت مليون راكب، في حين ج 316.5المرتبة الثانية بـ ”Delta Airlines“راكب، واحتلت 

 ماليين راكب. 207.7في المرتبة الخامسة بـ ”West Airlines“مليون راكب، بينما حلت  311في المرتبة الثالثة بـ
، وهذه هي 2017مليار راكب في العالم في العام  4.1وأوضح البيان أن عدد الركاب المنقولي جوا بلغ  

بالمئة عن  7.3مليون راكب وبنسبة  280ارات راكب، أي بزيادة قدرها ملي 4المرة االولى التي يتخطى عددهم الـ
. وأضاف التقرير أن هذا االرتفاع يعود الى التحسن في الظروف االقتصادية العالمية، باالضافة الى 2016العام 

أو ألف مدينة  20ربط شركات الطيران بين عدد قياسي من المدن في أنحاء العالم، موفرة خدمات غطت نحو 
، مقارنة مع 2017بالمئة في العام  9.9، كما ارتفع معدل الشحن الجوي بنسبة 1995ضعف المعدل العام لعام 

 **********    .2016العام 
 سوريا مستعدة للتعاون مع االردن

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، الدكتور عبد اهلل الغربي، إمكانية تعاون سوريا مع 
وأكد الغربي، حرص بالده  .الجانب األردني، في مجال منح حماية الملكية التجارية والصناعية للشركات األردنية

ذلك جاء  .الدائم، على تفعيل وتنشيط، عالقات التعاون االقتصادي والتبادل التجاري مع مختلف الدول الصديقة
وتناولت المباحثات التي  .جارة األردن، غسان خريفانخالل لقائه بوفد اقتصادي أردني، برئاسة نائب رئيس غرفة ت

جرت، أهمية فتح معبر نصيب، في تسهيل حركة تبادل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، بالنسبة للعديد من 
طلب من شركات أجنبية، لتسجيل عالماتها التجارية في  1600وكشف الغربي، عن وجود نحو  .الدول العربية

 **********     .سوريا
 2018حاوية نمطية في تموز )يوليو(  91.700مرفأ دمياط المصري يتداول 

حاوية نمطية في شهر تموز )يوليو(  91.700أظهرت االحصاءات أن مرفأ دمياط المصري تداول  
حاوية نمطية ونسبته  200حاوية للشهر ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع طفيف قدره  91.500، مقابل 2018
 بالمئة. 2.31بواخر ونسبته  6باخرة، أي بانخفاض قدره  260باخرة مقابل  254وبلغ عدد البواخر  بالمئة.  0.22

مليون  3.1ماليين طن في االشهر الخمسة االولى من العام الحالي، مقابل  3.2وبلغ الوزن االجمالي للبضائع 
 بالمئة. 3.2طن ونسبته ألف  100طن للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

********** 
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HMM box throughput at Busan Port reaches record 1.2m TEU 
SOUTH Korea's Hyundai Merchant Marine (HMM) announced that its container throughput 

at Busan Port in the first seven months of the year has reached a record 1 

HMM box throughput at Busan Port reaches record 1.2m TEU. SOUTH Korea's Hyundai 

Merchant Marine (HMM) announced that its container throughput at Busan Port in the first 

seven months of the year has reached a record 1 

SOUTH Korea's Hyundai Merchant Marine (HMM) announced that its container throughput 

at Busan Port in the first seven months of the year has reached a record 1.16 million TEU, an 

increase of 14.3 per cent over the same period last year. 

HMM said the volume of exports and imports totalled 608,872 TEU, a 14.1 per cent increase 

year over year, while transit cargo volume rose 14.4 per cent from 473,341 TEU to 541,926 

TEU. HMM attributed the performance to its service and volume reliability, and the launch of 

Asia Europe Express (AEX) service last April, New York's Maritime Logistics Professional 

reported. An HMM official said that since Hanjin shipping's collapse, HMM cargo processing 

at Busan port has hit a new record, exceeding 170,000 TEU per month in the three months from 

May to July. 'For this year, we expect to handle more volume than 2 million TEU at Busan 

port,' the official added. 

Meanwhile, HMM's total handling volume at Busan port in 2017 reached 1.7 million TEU, 

which was much higher than its original target of 1.5 million TEU. 

www.Seanews.com  

********** 

 2018العام  عملية قرصنة بحرية وسطو مسلح ضد السفن في النصف االول من 107
أن عدد ( لندن، ICCفي غرفة التجارة الدولية )  ”IMB“الصادر عن المكتب البحري الدولي التقرير أفاد   

، التي 2018عملية في النصف االول من العام  107هجمات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن بلغ 
باخرة محاولة االعتداء  23(، boardedمتنها )باخرة تم صعود القراصنة على  69توزعت على الشكل التالي: 

بواخر تم خطفها  4(، fired uponباخرة تم إطالق النار عليها ) 11(، attempted attacksعليها )
(hijacked وتعرض القراصنة خالل هجماتهم لـ .)بحار أخذوا رهائن  102بحار على الشكل التالي:  136
(hostage ،)25 ( بحار خطفواkidnapped ،)3 ( بحارة جرحواinjured و )بحارة تم تهديدهم  6
(threatened.) 
بحار مقابل  25، الى 2018التقرير انخفاض عدد البحارة الذين خطفوا في الربع الثاني من العام وأظهر   

 بحارا من الذين تم خطفهم خالل النصف االول من العام 25. في حين أن 2017بحار للفترة ذاتها من العام  41
 الحالي، جرى خالل إبحار السفن في خليج غينيا، ما يبرز ارتفاع المخاطر التي يشكلها القراصنة في تلك المنطقة.

مدير المكتب البحري الدولي "أن االرقام التي ينشرها المكتب عن القرصنة  Pottengal Mukundanمن جهته قال 
 الوقت المناسب عن تلك الهجمات والشفافية في البحرية والسطو المسلح ضد السفن توضح أهمية االبالغ في
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بالغ السفن بال خاطر منشرها، فالتقارير تساعد على التركيز على المناطق الخطرة المعرضة لهجمات القراصنة وا 

التي يمكن أن تتعرض لها بشكل دقيق من جهة، والسماح للسلطات المعنية اتخاذ االحتياطات الالزمة إلحباط تلك 
 الهجمات من جهة أخرى".

 ارتفاع هجمات القراصنة في خليج غينيا
 ،وأشار التقرير الى أن ارتفاع هجمات القراصنة في خليج غينيا قابله انخفاض عددها في مناطق أخرى  

فالسواحل الصومالية لم تسجل أي حادثة في الربع الثاني من العام الحالي. وحّث التقرير القباطنة على مواصلة 
الحفاظ على مستويات عالية من اليقظة والحذر عند عبور المناطق الخطرة. كما أفاد التقرير انخفاض عدد هجمات 

عملية في الفترة  13الربع الثاني من العام الحالي، مقابل عمليات في  3القراصنة مقابل السواحل الفيليبينية الى 
 نفسها من العام الماضي.

ونّوه التقرير بالنجاح الذي حققته القوات البحرية الماليزية بإفشال هجوم قام به القراصنة لالستيالء على 
مسلح  14القوات القبض على الماليزية، وقد ألقت تلك  Pulau Tinggiناقلة للمشتقات النفطية قبالة سواحل مدينة 

 الناقلة. الذين هاجموا تلكالباقين مسلحين المن القراصنة، فيما ألقت القوات البحرية االندونيسية القبض على 
********** 

Russia's Northern Sea Route cargo up 81pc 
The Northern Sea Route through the Russian Arctic has posted an 81 per cent increase in cargo 

volume this year, reports Norway's Independent Barents Observer. 

Shipments from oil and gas projects in Yamal Peninsulain Siberian midway along the route 

accounted for the vast majority of the volume. 

St Petersburg PortNews reported that by August 24, some 9.95 million tons had been shipped 

via Northern Sea Route ports, according to Russia's Federal Agency for Maritime and River 

Transport. 

The Novy Port project in the Yamal Peninsula accounted for the bulk of cargo at 4.35 million 

tons of oil shipped. The port of Sabetta accounted for the second biggest share with its 3.95 

million tons of LNG. Some 600 ships entered the waters of the Northern Sea Route in 2018, of 

them 60 flying foreign flags. The Northern Sea Route includes the areas between the Novaya 

Zemlya in the west to the Bering Strait in the east. 

Most of the ships were located in the area around the Yamal Peninsula. There were also oil 

tankers and LNG carriers shipping across the eastern part of the route towards the Pacific 

Ocean. 

www.transportweekly.com 

********** 
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“MSC”  السويسرية تعيد تفعيل الخط البحري الوطني الكيني 

الحكومة الكينية لتفعيل نشاط الخط المالحي الوطني  اتفاقا مع ”MSC“وقعت شركة المالحة السويسرية  
أن إحياء وتفعيل نشاط  Uhuru Kenyattaواعلن الرئيس الكيني  ”Kenya National Shipping Line“الكيني 

هذا الخط الوطني هو أولوية لكينيا، ألنه سيخلق وظائف عمل لآلالف من الكينيين "نحن حريصون جدا على تفعيل 
التي ننّوه بالجهود  ”MSC“خط، ونحن على ثقة من أننا قادرون على تنشيطع وتشغيله بالتعاون مع وتنشيط هذا ال

 التي تقوم بها إلطالق هذا الخط".
ومن المنتظر أن تتمكن شركة المالحة الوطنية الكينية بعد إعادة تفعيلها من المشاركة في التجارة البحرية  

على تطوير معهد  ”MSC“ن اجمالي التجارة في كينيا. كما ستعمل الدولية التي تمثل نسبة مئوية كبيرة م
“Bandari”  .ليكون مركزا مميزا للدراسات البحرية 

، وأدت السنوات من سوء االدارة الى 1987والمعلوم أن شركة المالحة الوطنية الكينية تأسست في العام 
 ى بذل الجهود على كافة المستويات إلنقاذها.تكبدها خسائر فادحة، ما دفع الرئيس الكيني للتدخل والسعي ال

********** 
 سرقة بيانات عمالء الخطوط الجوية البريطانية

أفادت الخطوط الجوية البريطانية، بأنها تجري تحقيقا في سرقة بيانات شخصية ومالية للمئات من عمالئها، 
  .سابيع الماضيةالذين استخدموا موقع اإلنترنت الخاص بالشركة لحجز تذاكرهم خالل األ

ألف بطاقة دفع خالل الفترة ما  380وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، أنه تم اختراق بيانات حوالي 
الجاري للعمالء، الذين استخدموا موقع اإلنترنت الخاص  (سبتمبرأيلول )من  5والـ (أغسطسآب )من  21بين الـ

وذكرت الشركة البريطانية، في بيان، أنها  .اء عملية الحجزبالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها إلجر 
ودعت الشركة العمالء، الذين  .أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع العمالء المتضررين منه

يمكن أن يكونوا قد تضرروا من العملية، إلى االتصال ببنوكهم ومصدري بطاقات االئتمان الخاصة بهم، التخاذ 
 .جراءات الالزمة لحماية أموالهماإل

كما أعربت الشركة عن أسفها للحادثة، وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بريتش أيروايز"، 
Alex Cruz في بيان "نأسف بشدة لالضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم. نحن نتعامل مع حماية بيانات ،

 ."عمالئنا بجدية بالغة
********** 
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 روسيا والصين: استخدام العمالت الوطنية في الحسابات التجارية المتبادلة

حسابات العمالت الوطنية في ال اعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن روسيا والصين تؤيدان استخدام
 100التجارية المتبادلة بين البلدين متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري بينهما بحلول نهاية العام الجاري إلى 

 .مليار دوالر
ديفوستوك مدينة فال وخالل مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني شي جين بينغ عقب محادثات جرت في

ن الروسي والصيني أكدا اهتمامهما بتعزيز استخدام العمالت الوطنية في الحسابات التجارية الجانبا“قال:  الروسية 
ما سيؤمن استقرار الخدمات المصرفية التي تقدم لعمليات التصدير واالستيراد في ظل تنامي المخاطر باألسواق 

بنحو  النصف األول من العام الجارينما في “ولفت الرئيس بوتين إلى أن التبادل التجاري بين البلدين  ".العالمية
 ".مليار دوالر 50الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 

من جانبه أشاد الرئيس الصيني بالعالقات بين موسكو وبكين موضحا أن لقاءه هذا مع الرئيس بوتين الذي 
وجرت القمة الروسية الصينية على  .القاتيعد الثالث خالل األشهر األربعة الماضية هو مؤشر على متانة هذه الع

 .في فالديفوستوك وسط مشاركة دولية واسعةعقد هامش فعاليات منتدى الشرق االقتصادي الروسي الذي 
ويعد المنتدى منصة مهمة لتسليط الضوء على التحفيزات التي تمنحها الحكومة الروسية لتشجيع 

 .ا تلك المتعلقة بمشروع الميناء الحر في فالديفوستوكاالستثمارات في منطقة الشرق األقصى وعلى رأسه
********** 

COSCO Shipping's H1 Profit Falls 98 pct 
China's COSCO Shipping Holdings Co Ltd on Thursday said first-half profits fell 97.8 percent 

as it grappled with higher costs and a slide in freight rates. China's largest shipping group, 

which has bought a Hong Kong peer to become the world's third-largest container liner, said 

January-June net profit was 40.8 million yuan ($6 million), down from 1.86 billion yuan in the 

same period last year. After a prolonged slump, the global container shipping industry entered 

a period of recovery last year. However, COSCO said the delivery of a number of new large 

ships had worsened the industry's current oversupply of vessels, pressuring rates. 

In July, a key U.S. review body cleared COSCO's $6.3 billion acquisition of shipping firm 

Orient Overseas International Ltd (OOIL) on security issues after it agreed to sell the Long 

Beach container terminal business to a third party. There had been concerns an ongoing trade 

fight between Beijing and Washington might end up hampering major deals by U.S. or Chinese 

firms seeking regulatory approval. 

In April, COSCO said there was little evidence at the time that the tensions were affecting 

cargo volumes but added it was ready to take "appropriate action" to protect its market should 

it start to see an impact. Earlier this month, German shipping company Hapag Lloyd forecast 

that business could be impacted in 2019 and thereafter if the U.S.-China trade spat escalates. 

www.marinelink.com 

********** 
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 الحرب التجارية مستمرة بين الواليات المتحدة االميركية والصين

 الرئيس االميركي يأمر بفرض تعريفات جمركية اضافية على السلع الصينية
دونالد ترامب المسؤولين في ادارته بفرض زيادة جديدة للتعريفة الجمركية على السلع  أمر الرئيس االميركي 

الصينية، حسبما قالت تقارير اعالمية أميركية. ويعتقد أن التعريفة الجمركية الجديدة ستطبق على واردات من الصين 
لم لع االستهالكية مثل حقائب اليد. و مليار دوالر، تشمل قطع غيار االجهزة االلكترونية والس 200تبلغ قيمتها نحو 

بالمئة. وما زال المسؤولون  25يتضح بعد متى سيتم تطبيق الزيادة الجمركية على الواردات، التي قد ترتفع بنسبة 
وأمر ترامب ادارته بالبدء في إعداد التعريفة الجمركية هذا  يعدون قائمة السلع التي تشملها زيادة التعريفة الجمركية.

على الرغم و مارسات تجارية صينية غير عادلة". فيما يعد تصعيدا بشأن ما تقول الواليات المتحدة أنه "م الصيف،
من التقارير االعالمية عن زيادة التعريفة الجمركية، لم يصدر بعد إعالن رسمي بالقرار. وأشار ترامب مرارا الى 

قطاع من خبراء االقتصاد والمعارضة المنتشرة في الاستعداده لفرض تعريفة جمركية جديدة، على الرغم من تحذيرات 
 التجاري في الواليات المتحدة.

مليار دوالر  200وفي السابع من سبتمبر )ايلول( قال ترامب أن التعرفة الجديدة على سلع تبلغ قيمتها  
ليار دوالر "على م 267"يمكن أن تطبق في القريب العاجل"، مضيفا أن التعريفة الجمركية على سلع تبلغ قيمتها 

استعداد للتطبيق سريعا إذا أردت". ولم يستجب مسؤولو البيت االبيض ومكتب ممثل التجارة االميركية لطلبات 
 للتعليق على االمر.

********** 
Kerry Logistics ramps up H1 profit driven by strong Asian trade 

Hong Kong-based 3PL Kerry Logistics saw double-digit profit and revenue growth for the first 

six months of 2018 from the corresponding prior-year period, fuelled by strong Asia trade and 

increasing volume in the region, according to Shipping Gazette. Turnover in the first six month 

of 2018 surged by 27 per cent year on year to reach HKD17.46 billion (US$2.22 billion), while 

core operating profit rose 19 per cent from HKD1.02 billion in the first half of last year to 

HKD1.22 billion in the same period this year. The company's core net profit soared 22 per cent 

to reach HKD700 million. 

Kerry Logistics announced that its International Freight Forwarding (IFF) business made a 

profit of HKD235 million, up by 6 per cent on the same period of 2017, while its Integrated 

Logistics (IL) business recorded a profit of HKD1.11 billion up by 25 per cent on the first six 

months of 2017. "The China-US trade dispute has caused manufacturing capacities to shift 

from mainland China to other Asian countries, bringing about an increase in shipping volume 

and production activities in Asia," said William Ma, group managing director of Kerry 

Logistics. Trade volume between mainland China and the US is expected to dwindle in the 

near future, and as a result, certain Asian markets will likely benefit from the increased intra-

Asia trade as customers look for alternative supply sources beyond mainland China and the 

US, explained George Yeo, chairman of Kerry Logistics, according to media reports. 
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"Asia has been experiencing the fastest trade volume growth for both imports and exports, 

driven by rising domestic consumption and increased investment," he said. "We expect our 

Asian business to continue to grow and contribute to a major part of the group's profit in three 

to five years' time." 

www.transportweekly.com  

********** 

 االجراءات الفنية لفتح المعابر بين سوريا واالردن استكمال
 .لى استكمال اإلجراءات الفنية لفتح الحدود بين البلدينعلنت الحكومة األردنية أن عمان ودمشق اتفقتا عأ

مثا، الر -جابر ودرعا-وقالت الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات إنه ال موعد محددًا إلعادة فتح معبري نصيب
 .موضحة أن الجانبين اتفقا في اجتماعهما األخير على استكمال اإلجراءات إلعادة فتحهم

سورية اجتماعًا األربعاء الماضي، للتباحث حول إعادة فتح الحدود األردنية وعقدت لجنة فنية أردنية 
صحيفة الغد األردنية قد نقلت عن خبراء عسكريين قولهم إن األردن ينظر بإيجابية إلعادة فتح  وكانت .السورية

ابر خالل عمعبر نصيب الحدودي، في ظل سعي البلدين لوضع تصور كامل لإلجراءات المرتبطة بإعادة فتح الم
 .الفترة المقبلة

وُيشار إلى أن مركزين حدوديين يربطان األردن وسوريا هما مركز جابر من الجانب األردني، ومركز 
نصيب الحدودي من الجانب السوري، ومركز الرمثا األردني، والذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب 

الرئة الشمالية لألردن"، خط "ديد من القطاعات األردنية بـ ويعتبر معبر نصيب الذي يصفه ممثلو الع .السوري
/ وكان المعبر قد ُأغلق المعبر في نيسان. الترانزيت الوحيد الذي يربط األردن بعدة دول عبر األراضي السورية

 .2015أبريل 
********** 

 2018مليون طن حركة موانئ السعودية في آب )أغسطس(  22.4

مليون  22.41 ،2018 (أغسطسآب )ضائع في الموانئ السعودية خالل شهر لبلجمالي الوزن اإلبلغ 
مليون طن،  21.86عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق والبالغة  بالمئة 1.39طن، بنسبة زيادة بلغت 

 .من الهيئة العامة للموانئوذلك وفقًا للمؤشر اإلحصائي الصادر 
 160سفينة، فيما بلغ عدد الركاب  1089ألف حاوية، وعدد السفن  519بلغ عدد الحاويات المناولة و 

 مليون رأس من الماشية. 1.49، وعدد المواشي سيارةألف  47السيارات ألف راكب، و 
تسعى على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل الهيئة العامة للموانئ يذكر أن 

مكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعةُتساهم فيمستوى كفاءتها التشغيلية واللوجس  تية، واستغالل قدراتها وا 
 .2030تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني، وتدعم بيئة االستثمار والحركة التجارية، تحقيقًا لرؤية المملكة 

********** 
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Hamburg's H1 traffic drops to 4.3m TEU 
The German port of Hamburg handled 4.3 million TEU in the first half of the year, representing 

a year-on-year decrease of 2.7 per cent. The drop in volumes was attributed to both a decline 

in empty boxes and transshipment traffic. 

The number of empty boxes at the port dived by 15.6 per cent to 525,000 TEU. Transshipment 

traffic fell significantly, especially in feeder services to the Baltic, with trade down 4.4 per cent 

to 1.6 million TEU. 

However, the volume of full containers handled remained stable with throughput down just 0.6 

per cent year on year to 3.8 million TEU, reported Container Management. 

Port of Hamburg marketing CEO Axel Mattern said: "Against the background of the still 

outstanding adjustment of the fairway on the lower and outer Elbe, it is understandable that 

shipping companies should utilise slot capacities on mega containerships calling at Hamburg 

primarily for loaded boxes. 

First-half volumes on the port's principal route with east Asia were up one per cent to 1.6 

million TEU, while trade with Brazil soared by 37.6 per cent to 127,000 TEU to become the 

port's fifth largest trading partner. 

Trade with the east and west coasts of North America performed well, as did trade with Africa. 

Trade with continental Europe was down 1.6 per cent to 2.7 million TEU, while containerised 

rail freight volumes rose by 5.4 per cent to 1.2 million TEU. 

www.transportweekly.com  
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