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   ارتفاع عدد البواخر والحاويات وانخفاض عدد السيارات وحركة البضائع. -

  انخفاض الوزن االجمالي للبضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا. -

  ارتفاع المجموع العام للحاويات. -

  تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية. -

  ارتفاع مجموع الحاويات برسم المسافنة. -

  تراجع حركة السيارات. -

  انخفاض الحركة االجمالية لم ينسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

 7/8 الرئيس عون: االوضاع االقتصادية ستكون من أولويات الحكومة فور تشكيلها. -

بلحاج من بيت الوسط: أكدنا موقف البنك الدولي بضرورة قيام لبنان نشاط بارز للرئيس الحريري...  -
 بإصالحات جوهرية.

8 

 9 سالمه: لبنان لن يتأثر بالعقوبات االميركية. -

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

.period of 2017 

9/11 

  . 2018شهر التسعة االولى من العام استمرار انخفاض حركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل اال -

  ميات البضائع وعدد الشاحنات والسيارات.تراجع عدد البواخر وك -

  ارتفاع حركة الحاويات. -

  انخفاض الحركة االجمالية انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية. -

 11/12 . 2018االولى من العام  سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر التسعة 26.081 -

- of acquired bank total $291.Assets -Bank of Beirut buys Luxembourg bank 12 

 12 كيلو ذهب مهربة من تركيا... 20جمارك مطار رفيق الحريري ضبطت  -

- Summary of Beirut Port statistics in September 2018 compared with August 2017. 13/16 
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   انخفاض الحركة االجمالية في مرفأ بيروت انعكس سلبا على مجموع الواردات. -

  ارتفاع عدد البواخر والحاويات وانخفاض كميات البضائع وعدد السيارات. -

  مصدرة بحرا.تراجع كميات البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية ال -

  تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي والحاويات برسم المسافنة. -

  نمو حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية. -

  انخفاض الحركة االجمالية انسحب أيضا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

 16 ق الحريري الدولي خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي.ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار رفي -

 17 فنيانوس: إقرار قرض البنك االسالمي سيحول مرفأ طرابلس لمرفأ لوجستي. -

 17 . 2018ر في نهاية أيلول )سبتمبر( مليار دوال 83.8ارتفاع اجمالي الدين اللبناني الى  -

 17/18 . 2018ية في النصف االول من العام عية اللبنانمليار دوالر قيمة الصادرات الصنا 1.266 -

- Summary of containers handled at Beirut Port by September 2018 compared with 

the same period of 2017. 

18/20 

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

ات برسم المسافنة وانخفاض حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك نمو حركة الحاوي -
 المصدرة مألى ببضائع لبنانية.

 

  بالمئة حصة حركة الحاويات برسم المسافنة من مجموع الحاويات. 32 -

رة مألى دارتفاع حركة الحاويات عّوض االنخفاض بالحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المص -
 ببضائع لبنانية.

 

- Lebanon’s crucial crossing to Gulf markets choked by politics. 20/21 

- Turkish Airlines’ Cargo / mail volumes surge 24pc YoY in October. 21 

 IMO”. 22“سوريا تعود الى الالئحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية  -

 22 مع وفد الماني الفرص االستثمارية في مجال النقل.وزير النقل المصري يبحث  -

 22/23 . 2018ة في الربع الثالث من العام بالمئ 34"البحري" السعودية: التوسع في اسطول الشركة يرفع االرباح  -

- MSC to boost box tracking for shippers. 23 

 23/24  وزير النقل التونسي: نعمل لتطوير قطاع النقل الوطني. -

 IMO”. 24“وزراء النقل العرب يؤيدون ترشح االمارات لعضوية المنظمة البحرية الدولية  -
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 24 االجنبية الى سوريا.وزارة النقل السورية تنظم دخول شاحنات الترانزيت العربية و  -

- Evergreen Marine orders feeder quartet in China. 25 

 25 . 2018شهر العشرة االولى من العام تراجع حركة مرفأ العقبة االردني خالل ال -

 26 . 2018شهر العشرة االولى من العام مليار دوالر عائدات قناة السويس في اال 4.8 -

- merge with SM Line. Renewed calls for HMM to 26/27 

- “Wan Hai”  27 باخرة حاويات جديدة. 20تتعاقد على بناء 

 27/28 . 2018شهر التسعة االولى من العام التايوانية في اال ”Yang Ming“مليون دوالر الخسائر الصافية لـ  219 -

- South Korea’s BNCT surpasses 10 million TEU mark. 28 

 28/29 لحروب التجارية وسياسات الحماية تهددان نظام الشحن العالمي...االمم المتحدة: ا -

- hijacking still the main threat. –Trucks on the world cargo crime front line  29/30 

 30 . 2018شهر العشرة االولى من العام مليون حاوية نمطية في اال 30.45مرفأ سنغابور يتداول  -

 31 . 2018ة في الربع الثالث من العام الكورية الجنوبي ”HMM“خسائر مليون دوالر  148 -

- Maersk drops Chennai, India’s east coast port eyes transshipment rescue. 31 

 31/32 . 2017رافئ التي احتلتها في العام المراتب العشرة االولى في العالم لم تشهد تغييرات بأسماء الم -

- nd terminal operators to establish block chain system.Nine carriers a 32/33 

 33 . 2018شهر التسعة االولى من العام مليون حاوية نمطية في اال 10.7مرفأ روتردام الهولندي يتداول  -

 33/34 اميركا تحذر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع ايران. -

- link up with Russia, China, South Korea.Siberian rail to -Japan tests Trans 34/35 

 35/36 . 2018في العام  المالحة العشرة االولى في العالمعمليات االستحواذ والدمج أحدثت تغييرات بأسماء شركات  -

- Visit of Angolan Ministerial delegation to Niledutch office. 36 

 36/37 لى اميركا خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي.رغم رسوم ترامب الجمركية... ارتفاع الصادرات الصينية ا -

  المقبلة. 15تريليون دوالر واردات صينية خالل االعوام الـ 40 -

 37 توضيح من الغرفة الدولية للمالحة في بيروت. -

 

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

compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st 9 months  

2018 

1st 9 months 

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,413 1,410 +3 +1 % 

Total Tonnage handled (tons) (million) 5,946 6,401 -455 thousand -7 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (million) 

5,245 5,622 -377 thousand -7 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

701 779 -78 -10 % 

Total Containers handled (TEU) 977,138 952,169 +24,969 +3 % 

Total containers imported (TEU) 474,101 466,950 +7,151 +2 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

312,605 318,390 -5,785 -2 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

4,137 6,498 -2,361 -36 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

157,359 142,062 +15,297 +11 % 

Total containers exported  (TEU)  477,015 461,491 +15,524 +3 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

63,032 72,123 -9,091 -13 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

256,550 247,781 +8,769 +4 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

157,433 141,587 +15,846 +11 % 

Total containers transshipment (TEU) 314,792 283,649 +31,143 +11 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

26,022 23,728 +2,294 +10 % 

Total cars handled (cars) 54,132 79,846 -25,714 -32 % 

Total imported cars (cars) 48,075 65,593 -17,518 -27 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 6,057 14,253 -8,196 -58 % 

Total port revenues (USD) (million)  174,360 174,459 -99 thousand -1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

6,419 4,101 +2,318  +57 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

180,779 178,560 +2,219 +1 % 

 
4/37 

ICN – Newsletter nr. 91 – November 2018 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-5- 

 

على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في االشهر لم ينسحب حركة مرفأ بيروت االجمالية تراجع 
 8201سعة االولى من العام الت

بحركته االجمالية في االشهر التسعة االولى من العام انخفاضا أفادت االحصاءات، أن مرفأ بيروت سجل 
لى ع لم ينعكس سلبا االنخفاضهذا لكن الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في االشهر ذاتها من العام الماضي، و 

 مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء.

 8201و  7201مقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العامين 
، االرقام   2018و  2017وبينت المقارنة بحركة مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العامين 

 التالية:
 بالمئة. 1ونسبته بواخر  3قدره بارتفاع باخرة، أي  410.1باخرة مقابل  413.1: بلغ مجموع البواخر

 455قدره بانخفاض ماليين طن، أي  401.6ماليين طن مقابل  5.946بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 
 بالمئة. 7ألف طن ونسبته 

 ماليين طن كاآلتي: 5.946وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
بتراجع ماليين طن، أي  5.622مقابل  ماليين طن 5.245: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 7ألف طن ونسبته  377قدره 
ألف طن ونسبته  78قدره بانخفاض ألف طن، أي  779ألف طن مقابل  701: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 10
 8201ارتفاع حركة الحاويات في االشهر التسعة  االولى من العام 

الحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العام كما أفادت ا        
حاوية نمطية  977.138الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 

 ئة.بالم 3 احاوية نمطية ونسبته 24.969حاوية، أي بزيادة قدرها  952.169مقابل 
 ، كاآلتي:2018حاوية نمطية في االشهر التسعة  االولى من العام  977.138وتوزع هذا المجموع البالغ         

حاوية  7.151قدره بارتفاع حاوية، أي  466.950حاوية نمطية مقابل  474.101: بلغ عددها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 2نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع قدره  461.491حاوية نمطية مقابل  477.015: بلغت رهاالحاويات المصدرة والمعاد تصدي
 بالمئة. 3ونسبته نمطية حاوية  15.524

حاوية، أي بزيادة   23.728حاوية نمطية مقابل  26.022: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 10 احاوية نمطية ونسبته 2.294قدرها 
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 ؟ 8201كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام 

حاوية  474.101الغة والب ر التسعة االولى من العام الحاليوتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشه 
 نمطية كاآلتي:

حاوية نمطية مقابل  312.605فبلغ مجموعها  تراجعا: سجلت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  5.785قدره  بانخفاضحاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  318.390

حاوية  2.361قدره بانخفاض حاوية، أي  6.498حاوية نمطية مقابل  4.137 : بلغتالحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 36نمطية ونسبته 

 اقدرهبزيادة حاوية، أي  142.062حاوية نمطية مقابل  157.359: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 11 احاوية نمطية ونسبته 15.297

 ؟8201والمعاد تصديرها في االشهر التسعة االولى من العام  وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر التسعة االولى من العام الحالي والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 477.015
 بتراجع قدرهوية، أي حا 72.123حاوية نمطية مقابل  63.032: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبتها  9.091
  256.550غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  8.769حاوية، أي بارتفاع قدره  247.781حاوية نمطية مقابل 
 بارتفاعحاوية، أي  141.587حاوية نمطية مقابل  157.433: بلغت تصديرها برسم المسافنة الحاويات المعاد

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  15.846قدره 

 حركة الحاويات برسم المسافنة في االشهر التسعة االولى من العام الحاليارتفاع 
ة في االشهر التسعة االولى من العام حاوية نمطي 314.792وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  

حاوية نمطية ونسبته  31.143قدره بارتفاع حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي  283.649الحالي، مقابل 
 بالمئة. 11

 8201حركة السيارات في االشهر التسعة االولى من العام  تراجع
 ها في االشهر التسعة االولى من العام الحالي،بحركة السيارات التي تعامل مع تراجعاسجل مرفأ بيروت و  

 25.714 قدره بانخفاضسيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي  79.846سيارة مقابل  54.132فبلغ مجموعها 
 سيارة كاآلتي: 54.132وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة. 32 سيارة ونسبته
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سيارة ونسبته  17.518 بتراجع قدرهسيارة، أي  65.593سيارة مقابل  48.075: بلغ مجموعها السيارات المستوردة
 المئة.ب 27

سيارة  8.196قدره انخفاض بسيارة، أي  14.253سيارة مقابل  6.057: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 58ونسبته 

 على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء لم ينسحبالحركة االجمالية  تراجع
الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في االشهر التسعة االولى من العام  تراجعوأظهرت االحصاءات بأن  

مليون دوالر مقابل  180.779ئاسة الميناء والذي بلغ على مجموع الواردات المرفئية ور  لم ينسحبالحالي، 
 بالمئة. 1 مليون دوالر ونسبته 2.219 بارتفاع قدرهمليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي، أي  178.560

 ، كاآلتي:2018مليون دوالر في االشهر التسعة االولى من العام  180.779وتوزع هذا المجموع البالغ   
 ألف 99قدره  بانخفاضمليون دوالر أي  174.459مليون دوالر مقابل  174.360: بلغ ات المرفئيةمجموع الوارد
 بالمئة. 1دوالر ونسبته 

 2.318قدره  بارتفاع ماليين دوالر، أي 104.4ماليين دوالر مقابل  6.419: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء
 بالمئة. 57دوالر ونسبته مليون 

********** 
 عون: األوضاع اإلقتصادية ستكون من أولويات الحكومة فور تشكيلهاالرئيس 

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان االوضاع االقتصادية الدقيقة والصعبة في آن التي تمر بها 
 البالد نتيجة تراكمات تعود لسنوات ماضية والحداث لم تكن متوقعة في منطقة الشرق االوسط والعالم، تتطلب جهدا
اليجاد الحلول الالزمة لها، وهي ستكون من اولويات الحكومة العتيدة فور تشكيلها السيما وان اسس هذه الحلول 

 .باتت واضحة وتحتاج الى مشاركة الجميع، مسؤولين وهيئات اقتصادية واجتماعية وعّمالية
دي االقتصا كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس المجلس

واالجتماعي شارل عربيد ورئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس االتحاد العمالي العام الدكتور 
بشارة االسمر الذين اطلعوه على الواقع االقتصادي واالجتماعي والعمالي الراهن في ضوء اشتداد الضغوط على 

بها لبنان ومنها االزمة الحكومية. وتم خالل اللقاء التداول في  مؤسسات االعمال الناتجة عن التطورات التي يمر
 .عدد من المواضيع واالفكار التي توفر السبل المناسبة لمواجهة االزمات االقتصادية واالجتماعية والمالية

واوضح رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي شارل عربيد انه وشقير واالسمر، تمنوا على رئيس 
سراع في تشكيل الحكومة الجديدة الذي يؤسس الطالق ور  عدة، واحدة لتعزيز البنى التحتية من الجمهورية اال

خالل متابعة مندرجات مؤتمر "سيدر" واالصالحات التي تواكبه، وثانية تتعلق بتنفيذ الخطة االقتصادية الوطنية 
 قواعليها ممثلو سبعة احزاب رئيسية التالتي تم اعدادها، اما الورشة الثالثة فتتناول ورقة العمل والتي توافق 
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إجراء تركز على خفض النفقات العامة، واصالح  22بدعوة من المجلس االقتصادي واالجتماعي والتي تتألف من 

التقاعد والتقديمات وتنظيم االدارة العامة، ووضع ضوابط وسياسات مالية جديدة. اما المسار الرابع فُيعنى انظمة 
 .بمعالجة الوضع االجتماعي وتدعيم شبكات االمان االجتماعي وايجاد فرص عمل جديدة للشباب اللبناني

يق ارات االربعة قيد التطبواشار عربيد الى ان البحث سيستمر مع الرئيس عون من اجل وضع هذه المس
 .فور تشكيل الحكومة الجديدة

********** 
 نشاط بارز للرئيس سعد الحريري:

 بلحاج من بيت الوسط: أكدنا موقف البنك الدولي بضرورة قيام لبنان بإصالحات جوهرية
عمال علي استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط" وزير المال في حكومة تصريف اال   

 .حسن خليل وبحث معه االوضاع العامة وشؤونا وزارية
 السفير الفرنسي

واستقبل الرئيس الحريري السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وعرض معه اخر المستجدات السياسية 
 .والعالقات الثنائية

 البنك الدولي
ك ج كومار ونائب رئيس مجموعة البنكما استقبل الرئيس الحريري المدير االقليمي للبنك الدولي سارو 

ريري على أكدنا للرئيس الح"الدولي لشؤون منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج الذي قال بعد اللقاء: 
موقف البنك الدولي بضرورة قيام لبنان بإصالحات جوهرية وجدية ال سيما في قطاعات الطاقة والكهرباء من اجل 

 ."لبنانجذب االستثمارات الى 
 كارميال غودو

كذلك استقبل المديرة اإلقليمية للشرق األوسط في المنظمة الدولية للهجرة كارميال غودو على رأس وفد من 
 .المنظمة وجرى عرض لنشاطاتها والتنسيق بينها وبين اإلدارات اللبنانية بالنسبة لموضوع النازحين السوريين

 مؤسسة الحريري
نائب بهية الحريري في حضور رئيس تحرير جريدة "دايلي ستار" نديم الالذقي والتقى الرئيس الحريري ال

ووفدا من مؤسسة الحريري ضم السيدات روبينا ابو زينب،هبه حنينه، نهال زيباوي وديما الحسن اللواتي سلمناه كتبا 
هج الحريرية ق بنلكل منهن ضمت مجموعة مقاالت نشرت في "دايلي ستار" وتتناول مقاربات تنموية وبعضها يتعل

مهداة الى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لمناسبة عيد ميالده في االول من تشرين الثاني الجاري، وتولى نشر 
 الكتب االستاذ رمزي الحافظ

********** 
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 سالمة: لن نتأثر بالعقوبات األميركية

 لدولةا لدى نية وال هادئة، واألسواق مستقرة، اللبنانية الليرة" أن سالمة رياض لبنان مصرفأكد حاكم 
 ويطالب شيري الدولي البنك تقرير" أن إلى مشيرا   ،"الليرة صرف سياسية بتغيير المركزي، البنك أو اللبنانية،
ق عليه ومفيد للبنان، ونضم صوتنا لصوت البنك نواف األمر وهذا ،العام القطاع في العجز تخفض حاتبإصال

 ."الدولي، ونحن بحاجة لتقليص العجز في القطاع العام والذي يؤثر على النهوض االقتصادي
ي وجود نوتمنى سالمة في حديث تلفزيوني أن "يكون هناك حكومة في لبنان بأسرع وقت ألن وجودها يع

حل سياسي في البلد وهذا يريح األسواق"، مؤكدا  أن القطاع المصرفي لن يتأثر بالعقوبات األميركية المفروضة على 
 ."إيران، وضمنها حزب اهلل. ولبنان ليس بحاجة للقيام بأي مبادرة جديدة لمواجهة هذا األمر

ذ اعتبر سالمة أن "اآللية الموجودة، أكانت قانونية أو تنفي ذية، كافية وتؤمن الغرض بأن لبنان ملتزم وا 
بالشرعية الدولية وملتزم بعدم تعريض المصارف بعمليات تضر بها"، شدد في الوقت نفسه، على أن "لبنان يحترم 
قوانين الدول التي يتعامل مع مصارفها أو يستعمل عملتها واألمور جارية بشكل طبيعي"، موضحا  أن " النمو في 

 .نين في المئة ولسنا متأخرين عّما يحصل من نمّو في منطقة الشرق األوسطلبنان في حدود إث
********** 

Summary of Tripoli Port Statistics at September 2018 

compared with the same period of 2017 

 
Subject  1st 9 months  

2018 

1st 9 months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

488 598 -110 -18 % 

Total Tonnage handled (tons) (million) 1,304 1,528 -224 

thousand 

-15 % 

Total imports (tons) (million) 1,073 1,215 -142 

thousand 

-12 % 

Total exports & re-export  (tons)  231 thousand 313 thousand -82 

thousand 

-26 % 

Total Cars handled (cars) 3,046 4,138 -1,092 -26 % 

Total containers (TEU) 15,567 9,445 +6,122 +65 % 

Total trailers  15,440 21,636 -6,196 -29 % 

Trailers discharged 8,420 11,211 -2,791 -25 % 

Trailers loaded 7,020 10,425 -3,405 -33 % 

Total Port revenues (million) USD 11,717 12,475 -758 

thousand 

-6 % 
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 حركة مرفأ طرابلس االجمالية ووارداته المرفئية  انخفاضاستمرار 
 8201ولى من العام خالل االشهر التسعة اال

بحركته االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي، مقارنة مع  انخفاضامرفأ طرابلس سجل 
 على مجموع وارداته المرفئية.التراجع  هذا الفترة عينها من العام الماضي. وقد انسحب

 2018و  7201العامين مقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من 
، 2018و  2017وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر التسعة االولى من العامين  

 الوقائع التالية:

 بالمئة. 18خر ونسبته واب 110باخرة، أي بانخفاض قدره  598باخرة مقابل  488: بلغ مجموع البواخر
ألف  224قدره   بتراجعطن، أي مليون  5281.طن مقابل مليون  3041.: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة.  15طن ونسبته 

 :كاآلتي في االشهر التسعة االولى من العام الحالي طن مليون 1.304وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 
طن  ألف 142ره قد بانخفاضطن، أي مليون  215.1طن مقابل مليون  073.1: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 12ونسبته 
 26طن ونسبته  ألف 82قدره  بتراجعطن، أي  ألف 313طن مقابل  ألف 231: بلغ وزنها البضائع المصدرة

  بالمئة.

 بالمئة. 26سيارة ونسبته  1.092قدره بانخفاض سيارة، أي  4.138سيارة مقابل  3.046بلغ  :مجموع السيارات
حاوية نمطية  6.122حاوية، أي بزيادة كبيرة قدرها  9.445 حاوية نمطية مقابل 15.567 بلغ :مجموع الحاويات

 بالمئة.  65ونسبتها 
شاحنة مفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات(  15.440: بلغ مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة والمشحونة

 بالمئة. 29سبته شاحنة ون 6.196شاحنة، أي بتراجع قدره  21.636والمشحونة عليها مقابل 
 شاحنة كاآلتي: 15.440وتوزع هذا المجموع البالغ 

 25شاحنة ونسبته  2.791شاحنة، أي بانخفاض قدره  11.211شاحنة مقابل  8.420: بلغت الشاحنات المفرغة
 بالمئة.

ه شاحنة ونسبت 3.405شاحنة، أي بتراجع قدره  10.425شاحنة مقابل  7.020: بلغت الشاحنات المشحونة بحرا
 بالمئة. 33
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 نسحب على مجموع الواردات المرفئيةاالجمالية االحركة تراجع 
 عة االولى من العام الحاليحركة مرفأ طرابلس االجمالية في االشهر التسوبينت االحصاءات أن تراجع  

مليون دوالر للفترة  12.475مليون دوالر مقابل  11.717على مجموع الواردات المرفئية التي بلغت  انعكس سلبا
 بالمئة. 6دوالر ونسبته  ألف 758قدره  بتراجععينها من العام الماضي، أي 

********** 
 2018ة االولى من العام سيارة جديدة بيعت في لبنان خالل االشهر التسع 26.081

أظهر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن عدد السيارات الجديدة  
سيارة مقابل  26.081المباعة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، استمر في انخفاضه. فقد بلغ 

 بالمئة. 6.63سيارة ونسبته  1.853اض قدره سيارة للفترة عينها من العام الماضي، أي بانخف 27.934
سيارة  10.629وأفاد البيان أن السيارات اليابانية ما تزال االكثر مبيعا في لبنان، فقد بلغ مجموعها  

 بالمئة. 1.96سيارة ونسبته  204سيارة، أي بارتفاع قدره  10.425مقابل 
سيارة، أي  9.337سيارة مقابل  7.555بـ كما بقيت السيارات الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية  -

 بالمئة. 19.09سيارة ونسبته  1.782بانخفاض قدره 
سيارة، أي بتراجع  5.575سيارة مقابل  5.048وراوحت السيارات االوروبية مكانها في المرتبة الثالثة بـ  -

 بالمئة. 9.45سيارة ونسبته  527قدره 
سيارة، أي بانخفاض  2.234سيارة مقابل  2.084بعة بـ كما ظلت السيارات االميركية في المرتبة الرا -

 بالمئة. 6.71سيارة ونسبته  150قدره 
 402سيارة، أي بزيادة قدرها  363سيارة مقابل  765واحتفظت السيارات الصينية بالمرتبة الخامسة بـ  -

 بالمئة. 110.74سيارة ونسبتها 
“KIA” الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في لبنان 

الكورية الجنوبية من االستمرار بتصدر قائمة السيارات الجديدة المباعة في لبنان خالل  ”KIA“سيارة  وتمكنت
سيارة للفترة ذاتها من العام  5.744سيارة مقابل  4.116االشهر التسعة االولى من العام الحالي، إذ بلغ عددها 

 بالمئة. 28.34سيارة ونسبته  1.628الماضي، أي بانخفاض قدره 
 3.531سيارة مقابل  3.418الكورية الجنوبية أيضا في المرتبة الثانية بـ  ”Hyundai“قيت سيارة وب -

 بالمئة. 3.20سيارة ونسبته  113سيارة، أي بتراجع قدره 
سيارة، أي بارتفاع  3.368سيارة مقابل  3.386اليابانية في المرتبة الثالثة بـ  ”Toyota“وظلت سيارة  -

 بالمئة. 0.53سيارة ونسبته  18قدره 
سيارة، أي  2.531سيارة مقابل  3.589اليابانية أيضا في المرتبة الرابعة بـ  ”Nissan“كما جاءت سيارة  -

 بالمئة. 41.80سيارة ونسبتها  1.058بزيادة قدرها 
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سيارة، أي  1.506سيارة مقابل  1.226اليابانية أيضا في المرتبة الخامسة بـ  ”Suzuki“وظلت سيارة  -

 بالمئة. 18.59سيارة ونسبته  280بتراجع قدره 
 1.354سيارة مقابل  1.154االميركية من المرتبة السابعة الى السادسة بـ  ”Chevrolet“وتقدمت سيارة  -

 بالمئة. 14.77سيارة ونسبته  200فاض قدره سيارة، أي بانخ
سيارة مقابل  1.142الفرنسية من المرتبة السادسة الى السابعة بـ  ”Renault“بينما تراجعت سيارة  -

 بالمئة. 16.34سيارة ونسبته  223سيارة، أي بانخفاض قدره  1.365
اليابانية  ”Honda“، تبعتها سيارة سيارة 857اليابانية في المرتبة الثامنة بـ  ”Mitsubishi“وجاءت سيارة  -

 664االلمانية في المرتبة العاشرة بـ  ”Mercedes“سيارة، وحلت سيارة  695أيضا في المرتبة التاسعة بـ 
 **********    سيارة.

Bank of Beirut buys Luxembourg bank-assets of acquired bank total $291 
Bank of Beirut (BoB) has signed an agreement to acquire Fortuna Bank, a Luxembourg retail 

financial institution with total assets of €257.1 million ($290.5 million) as of the end of 2017. 

Fortuna’s portfolio of loans to customers increased six percent to nearly $229 million last year. 

The conclusion of the deal requires the approval of the Central Bank (BDL) and of European 

regulators, according to a joint statement released by the two banks.  

Fortuna Bank’s top management and employees will remain in their jobs, and personnel will 

be increased in the future for organic growth purposes, the statement said. The bank has 26 

employees. Salim Sfeir, Chairman of BoB, said that they will preserve Fortuna Bank’s 

established practices while providing it with the means and know-how to develop its operations 

and explore new prospects.  The move is part of BoB’s international expansion strategy. BoB 

operates subsidiaries and branches in the U.K., Germany, Cyprus, and Australia, as well as 

representative offices in the United Arab Emirates, Nigeria, and Ghana. BoB’s total assets 

stood at $18.5 billion at the end of the third quarter of 2018, up six percent compared with a 

year earlier. Fortuna Bank’s total assets grew five percent in 2017 while its net profit fell three 

percent to around $542,000.  

Jerry Grbic, General Manager of Fortuna Bank, said that BoB intends to boost the bank’s 

activity in the Luxembourg area and expand its base of international associates. 

Businessnews.com  

**********  

 علب دخان مهربة من اوكرانياكيلو ذهب مهربة من تركيا و  20جمارك مطار رفيق الحريري الدولي ضبطت 
كيلو   20افادت الوكالة الوطنية لالعالن "أن مصلحة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي ضبطت  

من الذهب مع أحد المسافرين القادمين من تركيا، وبوشر التحقيق معه. كذلك تمكنت مصلحة الجمارك في المطار 
ع احد المسافرين القادمين من اوكرانيا عن طريق تركيا، وبوشرت م ”Heets“علبة دخان  800من ضبط ما يقارب 

 **********    التحقيقات.
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Summary of Beirut Port Statistics in September 2018 

compared with August 2018 

 
Subjects September 2018 August  2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

167 155 +12 +8 % 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

623 699 -76 -11 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

538 625 -87  -14 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) 

(tons) (thousand) 

85 74 +11 +15 % 

Total Containers handled (TEU) 110,652 109,561 +1,091 +1 % 

Total containers imported (TEU) 51,131 55,014 -3,883 -7 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

31,129 35,789 -4,660 -13 % 

Total containers imported empty 

(TEU)  

1,738 306 +1,432 +468 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

18,264 18,919 -655 -4 % 

Total containers exported  (TEU)  55,101 49,965 +5,136 +10 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

8,065 6,644 +1,421 +21 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

29,015 25,676 +3,339 +13 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

18,021 17,645 +376 +2 % 

Total containers transshipment 

(TEU) 

36,285 36,564 -279 -1 % 

Total containers restowed on board 

vessel 

4,420 4,582 -162 -4 % 

Total cars handled (cars) 2,750 6,656 -3,906 -59 % 

Total imported (cars) 2,471 5,855 -3,384 -58 % 

Total re-exported by sea (cars) 279 801 -522 -65 % 

Total port revenues (USD) (million)  16,629 19,045 -2,416 -13 % 

Total harbor master fees (USD) 

(thousand)  

301 494 -193 -39 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

16,930 19,539 -2,609 -13 % 
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على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في  انعكس سلباانخفاض الحركة االجمالية في مرفأ بيروت 
 8201أيلول )سبتمبر( 

أظهرت االحصاءات أن حركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر أيلول )سبتمبر( الماضي، جاءت أدنى مما  
ه في شهر آب )أغسطس( المنصرم. كما بينت أن انخفاض الحركة انسحب أيضا على مجموع الواردات كانت علي

 المرفئية ورئاسة الميناء.
 2018ركة مرفأ بيروت في آب وأيلول مقارنة بح

 وافادت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري آب وأيلول الماضيين االرقام التالية:
 بالمئة. 8باخرة ونسبته  12قدره  بارتفاع، أي آبباخرة في  155مقابل  أيلولباخرة في  167: بلغ عدد البواخر

ألف طن ونسبته  76ألف طن، أي بانخفاض قدره  699ألف طن مقابل  623: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 11

 الي:ألف طن في أيلول الماضي على الشكل الت 623وتوزع هذا المجموع البالغ 

  87ألف طن، أي بتراجع قدره  625ألف طن مقابل  538: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 14ألف طن ونسبته 

 15ألف طن ونسبته  11قدره  بارتفاعألف طن، أي  74ألف طن مقابل  85: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة.

 2018ات في أيلول ارتفاع مجموع الحاوي
حاوية نمطية مقابل  110.652مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر أيلول الى  وارتفع    

 بالمئة. 1 احاوية نمطية ونسبته1.091 اقدرهبزيادة حاوية في شهر آب الماضي، أي  109.561
 لماضي، كاآلتي:حاوية نمطية في شهر أيلول ا 110.652وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية في آب الماضي، أي بتراجع قدره  55.014حاوية نمطية مقابل  51.131: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 7حاوية نمطية ونسبته  3.883

قدره  بارتفاعحاوية، أي  49.965حاوية نمطية مقابل  55.101: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 10ية ونسبته حاوية نمط 5.136

 162حاوية، أي بتراجع قدره  4.582حاوية نمطية مقابل  4.420: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته 
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 ؟ 8201كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في أيلول 
 حاوية نمطية كاآلتي: 51.131وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في أيلول الماضي والبالغة 

حاوية في آب  35.789حاوية نمطية مقابل  31.129: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  4.660ع قدره المنصرم، أي بتراج

حاوية نمطية  1.432 اقدرهبزيادة حاوية، أي  306حاوية نمطية مقابل  1.738: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 468 اونسبته

 655قدره بتراجع حاوية، أي  18.919حاوية نمطية مقابل  18.264: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته 

 ؟ 8201وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في أيلول 
حاوية  55.101وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في ايلول الماضي والبالغة 

 نمطية، كاآلتي:
حاوية في آب المنصرم، أي  6.644اوية نمطية مقابل ح 8.065بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 21حاوية نمطية ونسبته  1.421قدره  بارتفاع
 29.015غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 13طية ونسبته حاوية نم 3.339قدره  بارتفاعحاوية، أي  25.676حاوية نمطية مقابل 

حاوية، أي بارتفاع قدره  17.645حاوية نمطية مقابل  18.021: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  376

 2018ويات برسم المسافنة في أيلول مجموع حركة الحا تراجع
فنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في أيلول حركة الحاويات برسم المسا انخفاضوبينت االحصاءات  

 279قدره  بتراجعحاوية لشهر آب المنصرم، أي  36.564حاوية نمطية مقابل  36.285 مجموعها الماضي، فبلغ
 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته 

 2018راجع حركة السيارات في أيلول ت
لغ مجموعها بانخفاضا كبيرا حيث  ضيوسجلت حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في أيلول الما 

وتوزع هذا  بالمئة. 59سيارة ونسبته  3.906قدره بتراجع سيارة في آب المنصرم، أي  6.656سيارة مقابل  2.750
 سيارة في أيلول الماضي، كاآلتي: 2.750المجموع البالغ 

 58سيارة ونسبته  3.384 قدرهبانخفاض سيارة، أي  5.855سيارة مقابل  2.471: بلغت السيارات المستوردة
 بالمئة.

 65سيارة ونسبته  522سيارة، أي بانخفاض قدره  801سيارة مقابل  279: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
  بالمئة.
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 2018ئية ورئاسة الميناء في ايلول على مجموع الواردات المرف انعكس سلبانخفاض الحركة ا

مليون دوالر مقابل  16.930وسجل مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في أيلول الماضي انخفاضا، فبلغ  
 بالمئة. 13دوالر ونسبته مليون  2.609مليون دوالر في آب المنصرم، أي بانخفاض قدره  19.539

 مليون دوالر كاآلتي: 16.930وتوزع هذا المجموع البالغ  

مليون دوالر  2.416مليون دوالر، أي بتراجع قدره  19.045مليون دوالر مقابل  16.629: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 13ونسبته 

 39ألف دوالر ونسبته  193قدره  بانخفاضألف دوالر، أي  494ألف دوالر مقابل  301: بلغت واردات رئاسة الميناء
 بالمئة.

********** 
 ماليين راكب 7.535ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي الى 

 2018حتى تشرين االول )أوكتوبر( 
ذكرت مديرية الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أن حركة المسافرين من والى المطار بلغت  

راكب في الشهر ذاته من  616.708كبا في شهر تشرين االول )أوكتوبر( من العام الحالي، مقابل را 684.620
 بالمئة. 11راكبا ونسبتها  67.912العام الماضي، أي بزيادة قدرها 

راكبا في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، مقابل  7.535.956وبلغ المجموع العام للمسافرين  
 بالمئة. 7.41راكبا ونسبته  519.737للفترة عينها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  راكبا 7.016.219

 راكبا في االشهر العشرة االولى من العام الحالي كاآلتي: 7.535.956وتوزع هذا المجموع البالغ  
 7.97نسبته راكبا و  277.752راكبا، أي بنمو قدره  3.484.257راكبا مقابل  3.762.009: بلغ عدد الوافدين

 بالمئة.
راكبا ونسبتها  242.360راكبا، أي بزيادة قدرها  3.527.734راكبا مقابل  3.770.094: بلغ عدد المغادرين

 بالمئة. 6.87
 بالمئة. 8.87راكبا ونسبته  375راكبا، أي بانخفاض قدره  4.228راكبا مقابل  3.853: بلغ عدد ركاب الترانزيت

 60.112رحلة مقابل  62.435الشهر العشرة االولى من العام الحالي الى  وارتفعت حركة الطائرات خالل 
 بالمئة. 3.86رحلة ونسبته  2.323رحلة في الفترة عينها من العام الماضي، أي بنمو قدره 

********** 
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 فنيانوس: إقرار قرض البنك االسالمي سيحّول مرفأ طرابلس لمرفأ لوجستي

هّنأ وزير االشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عائلة مرفأ طرابلس والشماليين واللبنانيين بإقرار مشروع  
حقيقة  كد فنيانوس أن هذا االقرار أصبحالقانون المتعلق بقرض البنك االسالمي لمشروع توسعة وتطوير المرفأ. وأ

واضحة وملموسة وهو إنجاز تاريخي سيؤدي بال شك الى تحويل مرفأ طرابلس الى مرفأ لوجستي ذكي متطور. 
مشيرا الى أن ادارة المرفأ ستتحمل كامل المسؤولية بالتعاون مع مجلس االنماء واالعمار، لتنفيذ مشاريع القرض 

 االسالمي.
 ة القيسي لوضع المالحظات النهائية على دفاتر الشروط لمشروع التوسعة والتطويرواجتماع برئاس

من جهة ثانية، عقد اجتماع في مقر المديرية العامة للنقل البري والبحري برئاسة المدير العام للنقل البري  
د الرحمن لمهندس عبوالبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، حضره مدير عام مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر وا

هاجر ومندوب مجلس االنماء واالعمار المهندس مروان قبرصلي وسهيل سرور. وقد تم خالل االجتماع إعطاء 
المالحظات النهائية على دفاتر شروط البنية التحتية لمشروع توسعة وتطوير المرفأ، بانتظار االعالن عن المشاركة 

 .2019في المناقصة وبدء التنفيذ خالل العام 
********** 

 2018مليار دوالر في نهاية أيلول )سبتمبر(  83.8ارتفاع اجمالي الدين اللبناني الى 
مليار دوالر  83.8، أن اجمالي الدين في البالد بلغ أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية في لبنان 

. ووفقا لما ذكره بنك 2017نهاية العام  بالمئة عن 5.4، بزيادة نسبتها 2018أميركي في نهاية أيلول )سبتمبر( 
بالمئة عن نهاية  1.4، انخفض الدين المحلي بنسبة 2018تشرين الثاني  11و  5"عوده" عن الفترة الممتدة بين 

. ونمت ديون لبنان الخارجية بنسبة 2018مليار دوالر اميركي في نهاية ايلول  48.4الى ما مجموعه  2017عام 
 .2018مليار دوالر في نهاية ايلول  35.4، لتصل الى حوالي 2017ة عام بالمئة في نهاي 16.6

، بعد أن كان 2018بالمئة في نهاية ايلول  149.5ويقدر حجم الدين العام الى الناتج المحلي االجمالي بـ  
بالمئة  185، لكنه ال يزال أقل بكثير من ذروته التي بلغت 2017بالمئة في نهاية كانون االول )ديسمبر(  146.8
 .2006في عام 

********** 
 2018مليار دوالر قيمة الصادرات اللبنانية في النصف االول من العام  1.266

أفادت مصلحة المعلومات الصناعية في وزارة الصناعة اللبنانية، أن قيمة المنتجات الصناعية اللبنانية  
مليار دوالر للفترة ذاتها من العام  1.212قابل مليار دوالر في النصف االول من العام الحالي، م 1.266بلغت 

 211بالمئة. وسجل المعدل الشهري للصادرات الصناعية  4.45مليون دوالر ونسبته  54الماضي، أي بارتفاع 
 .2017مليون دوالر للفترة نفسها من العام  202مليون دوالر في النصف االول من العام الحالي مقابل 
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مليون دوالر في  150.9من جهة ثانية، بلغت قيمة اآلالت والمعدات الصناعية المستوردة الى لبنان  
 35.7ام الماضي، أي بزيادة قدرها مليون دوالر للفترة عينها من الع 115.2النصف االول من العام الحالي، مقابل 

 بالمئة. 31مليون دوالر ونسبتها 
 2018مليون دوالر قيمة المنتجات الصناعية اللبنانية المصدرة في حزيران )يونيو(  186.3

، مقابل 2018مليون دوالر في حزيران )يونيو( من العام  186.3وصدر لبنان منتجات صناعية بقيمة  
 بالمئة. 6.38مليون دوالر ونسبته  12.7، أي بانخفاض قدره 2017نفسه من العام مليون دوالر للشهر  199

وتصدرت االمارات العربية المتحدة الئحة الدول المستوردة للمنتجات الصناعية اللبنانية في حزيران من  
ة للصادرات الصناعية بالمئة من القيمة االجمالي 13.7مليون دوالر أي ما نسبته  25.5العام الحالي، فقد استوردت بـ

مليون دوالر  13.81مليون دوالر. واحتلت السعودية المرتبة الثانية بصادرات بلغت  186.3في حزيران والبالغة 
مليون دوالر أي ما نسبته  13.80بالمئة، وحلت سوريا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها  7.4أي ما نسبته 

 بالمئة. 7.4
********** 

Summary of containers handled at Beirut Port by September 2018 

 Compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st 9 months  

2018 (TEU) 

1st 9 months 

2017 (TEU) 

+ / - (TEU) + / - % 

Total import containers : 474,101: 466,950: +7,151 +2 % 

Import containers full for local 

market 

312,605 318,390 -5,785 -2 % 

Import containers empty 4,137 6,498 -2,361 -36 % 

Import containers full/empty for 

transshipment 

157,359 142,062 +15,297 +11 % 

Total export containers : 477,015: 461,491: +15,524 +3 % 

Export containers  full with 

Lebanese cargoes 

63,032 72,123 -9,091 -13 % 

Re-export empty containers  256,550  247,781 +8,769 +4 % 

Re-export containers  full/empty  

(transshipment)  

157,433 141,587 +15,846  +11 % 

Total containers import/ re-export 

(transshipment) 

314,792 283,649 +31,143 +11 % 

Total restowed containers on board 

vessels 

26,022  23,728 +2,294 +10 % 

Total general (TEU) 977,138 952,169 +24,969 +3  % 
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 حاوية نمطية  977.138ارتفاع حركة الحاويات في مرفأ بيروت الى 

 2018التسعة األولى من العام في االشهر 
الحاويات المستوردة انخفاض حركة حاوية نمطية  و  314.792ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة الى 

 63.032حاوية والحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية الى  312.605ى برسم االستهالك المحلي ال
 حاوية نمطية

ي، االولى من العام الحالالتسعة سجل مرفأ بيروت ارتفاعا  بحركة الحاويات التي تداولها في االشهر  
 952.169مطية مقابل حاوية ن 977.138مقارنة بتلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. فقد تداول المرفأ 

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  24.969حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 

 االولى من العام الحالي، كاآلتي: التسعةحاوية نمطية في االشهر  977.138وتوزع هذا المجموع البالغ 

 7.151قدره بارتفاع حاوية، أي  466.950بل حاوية نمطية مقا 474.101: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع  461.491حاوية نمطية مقابل  477.015: بلغ مجموعها الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  15.524قدره 

حاوية، أي بزيادة  23.728حاوية نمطية مقابل  26.022 : بلغ عددهاالحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبتها  2.294قدرها 

 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي؟
حاوية  474.101وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي والبالغة  

 نمطية كاآلتي:
حاوية في  318.390حاوية نمطية مقابل  312.605: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  5.785قدره  بتراجعالفترة ذاتها من العام الماضي، أي 
 2.361قدره بانخفاض حاوية، أي  6.498حاوية نمطية مقابل  4.137: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 36حاوية نمطية ونسبته 
قدره بارتفاع حاوية، أي  142.062حاوية نمطية مقابل  157.359: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  15.297

 ؟ 8201الشهر التسعة االولى من العام وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في ا
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر التسعة األولى من العام الحالي، والبالغة  

 حاوية نمطية كاآلتي: 477.015
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حاوية لألشهر التسعة  72.123حاوية نمطية مقابل  63.032: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  9.091قدره  بانخفاضاالولى ذاتها من العام الماضي، أي 

غ مجموعها : بلالمستوردة برسم االستهالك المحلي الحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  8.769حاوية، أي بارتفاع قدره  247.781حاوية نمطية مقابل  256.550

بارتفاع حاوية، أي  141.587حاوية نمطية مقابل  157.433: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 11نمطية ونسبته  حاوية 15.846قدره 

 8201مجموع حركة المسافنة في االشهر التسعة االولى من العام ارتفاع 
وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر التسعة االولى من العام 

 اقدرهبزيادة الماضي، أي حاوية في الفترة نفسها من العام  283.649حاوية نمطية مقابل  314.792الحالي 
 بالمئة.  11 احاوية نمطية ونسبته 31.143

 8201بالمئة من مجموع الحاويات في االشهر التسعة األولى من العام  32حصة حركة المسافنة الى ارتفاع 
 وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر التسعة االولى من العام الحالي 

حاوية   977.138بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  32حاوية نمطية ما نسبته  314.792والبالغة 
حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في الفترة ذاتها  283.649نمطية، بينما شكلت حركة المسافنة البالغة 

 حاوية نمطية. 952.169حاويات التي تداولها والبالغة بالمئة من المجموع العام لل 30من العام الماضي ما نسبته 
 ارتفاع حركة المسافنة عّوض االنخفاض بتلك المستوردة برسم االستهالك المحلي والمصدرة مألى ببضائع لبنانية

بحركة  عّوض االنخفاضحركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت، ارتفاع ال بد من االشارة الى أن و  
المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية. علما أن هذا االرتفاع عائد الى الحاويات 

مباشرة خطوط بحرية اضافية استخدام المرفأ كمحطة لحركة المسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة ال سيما المرافئ 
 السورية.

********** 
Lebanon’s crucial crossing to Gulf markets choked by politics 

MASNAA, Lebanon: Lebanese exporters rejoiced last month when the Syrian government 

opened a key land crossing with Jordan that had been closed by years of war, restoring a much-

needed overland trade route to lucrative Gulf markets. But lingering disputes between Lebanon 

and Syria, and political gridlock in Beirut, mean that many Lebanese businesses still rely on 

longer and costlier transport by sea, further stalling efforts to restore an economy battered by 

years of war in its larger neighbor. 

The reopening of the Nassib-Jaber crossing allowed Mohammed Araji, owner of a trucking 

firm in Lebanon’s Bekaa Valley, to retrieve two trucks that had been stranded in Jordan since 

2015, when Syrian rebels captured the crossing. 
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Two others of his refrigerator trucks had been parked in front of his house for the last three 

years. 

Even before the crossing officially closed, his brother was briefly abducted by rebels while 

driving a truck through Syria, underscoring the perils they faced in trying to keep the route 

open. 

The crossing was Lebanon’s “lung,” Araji said, and its closure was a “death blow” to the 

economy, affecting farmers, merchants, industrialists and drivers. 

So he was pleased when Syrian government forces reopened the crossing and secured the route. 

But for weeks he was unable to find exporters ready to give him shipping contracts. Finally, 

Saturday, he sent his first truckloads to Saudi Arabia after offering an exporter an attractive 

price. 

“People are still waiting to see what will happen,” he said. 

The land route through Syria, Jordan and Iraq is vital to Lebanon, which is squeezed between 

Syria, the closed border with Israel, and the sea. Lebanon’s exports plunged from a high of 78 

percent of GDP in 2008 three years before the start of Syria’s civil war to a low of 36 percent 

in 2017. 

Before Nassib’s closing, more than 250 trucks a day headed from Lebanon to markets in Syria, 

Jordan, Iraq and the Gulf. After the closure, that dropped to some 300 trucks in a good month, 

bound only for Syria, customs officials said. 

An estimated 550,000 tons of vegetables and fruits a year used to be exported through the 

Syria-Jordan crossing, according to Ibrahim Tarshishi, head of the Bekaa farmer’s union. Since 

the shutdown, that flow has dropped by nearly 40 percent, to no more than 330,000 tons…. 

Daily Star (Lebanon) 

********** 

Turkish Airlines' cargo/mail volumes surge 24pc YoY in October 
TURKISH Cargo, a subsidiary of Turkish Airlines, saw its cargo/mail volume in October rise 

by 24 per cent compared to the same period a year ago, demonstrating that the carrier is able 

to maintain its double-digit growth trajectory. 

The main contributors to the growth in cargo/mail volumes are domestic routes where volumes 

increased by 42 per cent, Africa with an increase of 35 per cent, North America volumes were 

up 30 per cent and Europe up 24 per cent, reported Transport & Logistics, Middle East. 

Africa, North America, Europe and the Far East showed load factor growth of seven points, 

four points, three points and three points respectively. 

Turkish Airlines recorded passenger growth of five per cent in October to reach 6.5 million 

passengers in total, while the load factor went up to 83.4 per cent. 

Shipping gazette(Hong Kong) 

********** 
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 ”IMO“سوريا تعود الى الالئحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية 

 International Maritime Organization“أعلنت وزارة النقل السورية، أن المنظمة البحرية الدولية  
(IMO)” ر الالئحة البيضاء عن المنظمة البحرية وافقت على اعتماد دخول سوريا الى الالئحة البيضاء. وتصد

الدولية التي تتضمن جميع الدول االطراف في االتفاقية التي تقوم بالتطبيق الكامل ألحكام االتفاقية الدولية الخاصة 
 وتعديالتها. 1978بمعايير التدريب واالجازة والمناوبة للمالحين للعام 

وزارة النقل السورية المهندس محمد االحمد في تصريح  وبين مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري في 
عاما، تمكنت من الحصول على الموافقات المطلوبة   17السورية، أن الوزارة وبعد غياب دام  ”SANA“لوكالة 

والخطوط االرشادية من المنظمة البحرية الدولية حول النقاط والبنود التي يجب أن يحتويها ملف سوريا... وعن 
الئحة البيضاء أوضح االحمد أنها تعتبر عصب التدريب والتأهيل البحري وبدونها ال يمكن إصدار شهادات أهمية ال

 أهلية أو كفاءة بحرية معتمدة دوليا، االمر الذي سيخفض التكاليف المادية المدفوعة بالقطع االجنبي الى النصف.
********** 

 تثمارية في مجال النقلوزير النقل المصري يبحث مع وفد الماني الفرص االس
االلماني،  ”BayernLB“عقد وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات اجتماع عمل مع وفد من بنك  

حيث استعرض خالله الفرص االستثمارية في مجال النقل. إثر االجتماع أوضح عرفات أن المناخ االستثماري في 
وتطويرا في كافة قطاعاته، وأن هناك العديد من مجاالت  مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل في مصر يشهد تحديثا

التعاون المشترك سواء في قطاع النقل البحري حيث سيتم إنشاء عدد من المحطات متعددة االغراض في الموانئ 
البحرية أو في مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. واضاف الى أن هناك فرصا استثمارية في مجال السكك 

 دية.الحدي
من جهته، أكد وفد البنك االلماني أنه سيقوم بدراسة كافة المشروعات االستثمارية في مجال النقل في 
مصر، وأنه سيدعو عدد من المصارف االلمانية االخرى أيضا لدراستها لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون فيها 

 بين الطرفين.
********** 

 2018بالمئة في الربع الثالث من العام  34ول الشركة يرفع االرباح "البحري" السعودية: التوسع في اسط
 34.3كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن ارتفاع أرباحها بنسبة  

ـ "البحري" حققت الشركة صافي أرباح بلغ . ووفقا ل2018بالمئة خالل الربع الثالث المنتهي في أيلول )سبتمبر( 
. وحققت الشركة 2017مليون ريـال في الربع المقابل من العام  60.5مليون ريـال مقابل صافي أرباح بلغ  81.3

مليون ريـال خالل الربع المقابل  176.03مليون ريـال مقابل أرباح تشغيلية بلغت  139.6أرباحا تشغيلية بلغت 
 .2017للعام 
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الى التوسع في اسطول الشركة وارتفاع  2018وأرجعت الشركة ارتفاع االرباح في الربع الثالث من العام  

، مقارنة بالربع المماثل من العام 2018الحالي من العام معدالت أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خالل الربع 
 السابق.

 30مليون ريـال خال االشهر الستة المنتهية في  308.5وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بلغت  
مليون ريـال في الفترة نفسها من العام الماضي، أي  532.8، مقابل أرباحا صافية بلغت 2018حزيران )يونيو( 

 بالمئة. 42.1بلغت نسبته  بتراجع
ناقلة نفط  46سفينة بما في ذلك  93وتجدر االشارة الى أن "البحري" تستخدم اسطوال تجاريا مكونا من  

ناقالت للبضائع السائبة  5ناقالت متعددة االستخدامات، و  6ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية و  36عمالقة، 
 (.dry bulk vesselsالجافة )

********** 
MSC to boost box tracking for shippers 

Mediterranean Shipping Company will equip 50,000 dry cargo containers with trackers in 

response to shipper demands for more transparency. 

“MSC believes that the real-time tracking of containers is the future of the shipping industry,” 

said Diego Aponte, President and CEO of MSC Group. 

“While shipping lines should of course compete on service, we will achieve better results for 

our customers by working in a more harmonised way on technology and innovation.” 

In “the coming months” MSC said it would install 50,000 trackers developed by its partner 

Traxens. The internet-connected devices will be fixed on the boxes permanently, enabling the 

collection and communication to shippers of real-time data on the box’s position and 

movements throughout its journey. 

This, the partners claimed, would offer shippers “unprecedented visibility of dry cargo flow 

from door-to-door, adding efficiency, safety and predictability”, and enable easier and quicker 

pre-customs clearance. 

“Smart containers are a perfect example of where we can cooperate according to industry 

standards to make our services truly comprehensive and Traxens 

LLoyd’s Loading list.com 

********** 

 وزير النقل التونسي: نعمل لتطوير قطاع النقل الوطني
 14بن احمد أن "أسطول النقل البري في والية المهدية سيتعزز قريبا بـ  كشف وزير النقل التونسي هشام 

حافلة"، وأوضح خالل زيارة قام بها الى الوالية بمناسبة االحتفال بالعيد  30حافلة جديدة ليصبح عددها االجمالي 
ير والمهدية". ة المنستالوطني للشجرة، أن "وزارة النقل برمجت "مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين في والي

 وأوضح أن "العمل جار على إعداد برنامج يهدف الى تحسين خدمات النقل المقدمة لفائدة المسافرين عالوة على 
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 95وسيجري التركيز في هذا الصدد، على النقل الجوي والبري وال سيما البحري الذي يؤمن تطوير االسطول، 

بالمئة من المبادالت التجارية". واضاف بن أحمد "أن وزارة النقل لديها برنامج القتناء قاطرات جديدة لتعزيز اسطول 
 شروع الشبكة الحديدية للنقل فيالنقل الحديدي، مع مواصلة الحرص على حل العراقيل التي تقف أمام تقدم م

 ألف مواطن يوميا. 700العاصمة والتي ينتظر أن تؤمن نقل أكثر من 
********** 

 ”IMO“وزراء النقل العرب يؤيدون ترشح االمارات لعضوية المنظمة البحرية الدولية 
ية المنظمة البحر أّيد وزراء النقل العرب ترشح االمارات العربية المتحدة لالنضمام الى عضوية مجلس  

( باعتبارها االولى عربيا واقليميا والثالثة عالميا من حيث جودة البنى التحتية للموانئ Bضمن فئة ) ”IMO“الدولية 
البحرية. وقال مدير الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية في االمارات عبد اهلل الكثيري، أن تأييد الدول 

من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم.  20ّيزها في مجال النقل البحري واحتضانها لـ العربية لالمارات يرجع لتم
ميناء في العالم بما فيها موانئ حيوية في الواليات المتحدة االميركية  77مشيرا الى أن االمارات تدير وتشّغل حاليا 

 بر من أهم وأضخم الموانئ العالمية.وأوروبا، مدعومة بتجربة رائدة في تشغيل الموانئ المحلية التي تعت
********** 

 وزارة النقل السورية تنظم دخول شاحنات الترانزيت العربية واالجنبية الى سوريا
أعلنت وزارة النقل السورية أنها نظمت دخول شاحنات الترانزيت العربية واالجنبية، مشيرة الى أنها تعاملت  

 ما يتعلق بالترانزيت، فمن يدفع أجور النقل هو مالك البضاعة وليس صاحبمعها بنفس معاملة الشاحنات السورية في
وسيلة النقل، وبالتالي ال تتأثر الشاحنات السورية بذلك. ولفتت الوزارة الى أنها منعت إدخال شاحنات عربية وأجنبية 

 شاحنة سورية.)فارغة( الى سوريا للتحميل، مؤكدة أنها تسمح بدخول الشاحنات فارغة في حال عدم وجود 
وكانت وزارة النقل السورية فرضت رسوما على الشاحنات العربية أو االجنبية العابرة عبر المنافذ الحدودية  

 الى دول الجوار، على أن تدفع بالدوالر وفق معادلة وزن الشاحنة بالطن.
ي وفق المعادلة رانزيت هوبحسب بيان وزارة النقل السورية فإن الرسوم الجديدة التي تستوفى من شاحنات الت 

= ..... دوالر، في حين كانت  % X 10المسافة المقطوعة )كم(  Xالتالية:  وزن السيارة )القائم أو الفارغ( طن 
دوالر في حال بروز الحمولة  300دوالر على كل طن حمولة زائدة و  30فقط. كما تفرض غرامة  % 2تضرب بـ 

 عن االبعاد االساسية للشاحنة.
********** 
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Evergreen Marine Orders Feeder Quartet in China 
Taiwan-listed container shipping major Evergreen Marine has placed an order for the 

construction of four feeder vessels at a Chinese yard. 

The containerships, which were ordered from Jiangnan Shipyard, will feature 2,500 TEU. 

Evergreen Marine is paying USD 31 million to USD 35 million per ship, according to the 

company’s stock exchange filing. The total transaction is expected to be in the range from USD 

124 million to USD 140 million. 

Data provided by Asiasis shows that the units would be handed over to their owner in the next 

22 to 24 months.The agreement was unveiled on November 20. 

World Maritime News. 

********** 

 2018تراجع الحركة االجمالية في مرفأ العقبة خالل االشهر العشرة االولى من العام 
سجل مرفأ العقبة االردني تراجعا بحركته االجمالية خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي، مقارنة  

باستثناء حركة الحاويات التي حققت زيادة. فقد بلغ الوزن مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، 
مليون طن ونسبته  1.244مليون طن، بانخفاض قدره  14.506مليون طن مقابل  13.262االجمالي للبضائع 

 بالمئة. 8.58
مليون طن خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي  13.262وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ  

 كاآلتي:
ألف طن ونسبته  720مليون، أي بتراجع قدره  9.815مليون طن مقابل  9.095: بلغ وزنها البضائع المستوردة

 بالمئة. 7.34
ألف  524مليون طن، أي بانخفاض قدره  4.691مليون طن مقابل  4.167: بلغ وزنها البضائع المصدرة بحرا

 بالمئة. 11.17طن ونسبته 
 بالمئة. 10سيارة ونسبته  9.156سيارة، أي بتراجع قدره  87.837ارة مقابل سي 78.681: بلغ مجموع السيارات
حاوية نمطية مقابل  687.728: وسجلت حركة الحاويات استثناء بارتفاعها حيث بلغ مجموعها مجموع الحاويات

 بالمئة. 3.42حاوية نمطية ونسبتها  22.744حاوية، أي بزيادة قدرها  664.984
 330عقبة هو ميناء مهم يقع على البحر االحمر ويبعد عن العاصمة عمان حوالي والمعروف أن مرفأ ال 

 كيلومتر وهو المنفذ الوحيد الذي يربط االردن بالعالم عبر البحر االحمر.
********** 
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 2018مليار دوالر عائدات قناة السويس في االشهر العشرة االولى من العام  4.8

قال الفريق مهاب ممي  رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة االقتصادية لمنطقة قناة السويس،  
ن العام الحالي، مقارنة مع أن االحصاءات سجلت زيادة في عائدات قناة السويس خالل االشهر العشرة االولى م

مليون  500مليارا أي بارتفاع قدره  4.3مليار دوالر مقابل  4.8الفترة نفسها من العام الماضي. فقد بلغ مجموعها 
مليار جنيه،  77.3مليار جنيه مقابل  85بالمئة. وأضاف ممي  أن هذه االيرادات تعادل  11.63دوالر ونسبته 

 بالمئة. 10نيه ونسبته مليار ج 7.7أي بزيادة قدرها 
وتعد ايرادات قناة السويس مع ايرادات السياحة وتحويالت المصريين العاملين في الخارج، مصدرا رئيسيا  

 للعمالت الصعبة بالنسبة لمصر.
********** 

Renewed calls for HMM to merge with SM Line 
The Korea Shipowners' Association (KSA) has renewed calls for Hyundai Merchant Marine 

(HMM) to merge with fellow South Korean carrier SM Line to become more competitive 

against the leading European shipping lines. 

The plea came from KSA vice-chairman Kim Young-moo during an interview with Aju News 

and comes at a time when shareholder frustration with leadership of the loss-making carrier 

intensifies. HMM recently placed an order for 20 mega ships, comprising 12 ships of 23,000 

TEU and eight of 15,000 TEU. 

The newbuilds are due to be delivered from the second quarter of 2020 and just when the 

shipping line's current vessel-sharing agreement with the 2M Alliance ends, reported IHS 

Media. 

Whether the partnership will be extended remains to be seen since HMM will likely need to 

demonstrate that it is a viable business, although it would by then have the mega ships required 

to join the 2M's Asia-Europe strings. 

Keeping one's head above water in the current container shipping market is tricky for any 

carrier given the rising bunker fuel costs, unprofitable freight rates and high level of excess 

capacity. 

According to IHS Markit, the global containership fleet is expected to expand by 6.2 per cent 

this year, surpassing a 4.8 per cent increase in global trade. In 2019, global capacity is forecast 

to grow by 2.6 per cent and volume by 5.5 per cent. 

State-owned Korea Development Bank (KDB), the primary lender and shareholder of HMM, 

is hardening its stance towards the financially strapped ocean liner. Bank chairman Lee Dong-

gull has made it clear that non-performing staff of HMM will be made redundant. 

"HMM has to provide a report on its performance every week and we will issue a warning if 

we don't see improvement after a month; three more months will be given to show 

improvement. If things don't get better, the staff concerned will have to leave," Mr Lee was 

quoted as saying. 

HMM has clocked up US$1.62 billion of cumulative losses for 13 quarters, including a first-

half net loss this year of $155 million. 
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Like its peers, the shipping line is struggling to raise freight rates to levels that compensate for 

rising fuel costs. The first-half loss was incurred despite a double-digit surge in volume in the 

second quarter as fuel prices during the period rose by 40 per cent year on year. 

The pressure to recoup higher bunker costs will only rise, as the January 1, 2020, 

implementation date for the International Maritime Organization's (IMO) new rule capping 

sulphur content in marine fuel at 0.5 per cent draws closer. Analysts estimate that using lower 

sulphur fuel will push up costs by at least 30 per cent, an extra burden that carriers may or may 

not be successful in passing on to customers. 

Transportweekly.com 

********** 

ai Lines”H “Wan  باخرة حاويات جديدة 20تتعاقد على بناء 
باخرة حاويات مع أحواض بناء  20عقدين لبناء  ”Wan Hai Lines“وقعت خطوط المالحة التايوانية  

 Japan Marine United“سفن يابانية وصينية. فقد أبرمت العقد االول مع أحواض بناء السفن اليابانية 
Corporation (JMU)”  حاوية نمطية، على أن تبدأ باستالمها في شهر تشرين  3.63سفن سعة الواحدة  8لبناء

 Guangzhou Wenchong Shipyard“. والعقد الثاني مع أحواض بناء السفن الصينية 2020االول )أوكتوبر( 
(GWS)”  كانون الثاني حاوية نمطية، على أن تباشر باستالمها في شهر  2.038سفينة سعة الواحدة  12لبناء

 .2021)يناير( من العام 
باخرة مستأجرة  24باخرة، من ضمنها  97تستخدم أسطوال مكونا من  ”Wan Hai Lines“ويذكر أن  
(chartered vessel تبلغ سعتها االجمالية )حاوية نمطية، وهي تحتل المرتبة الثانية عشرة في العالم. 258.774 

********** 
التايوانية في االشهر التسعة االولى من العام  ”Yang Ming“الصافية لـر خسائالمليون دوالر  219

 الحالي
خسائر صافية في االشهر التسعة  ”Yang Ming Shipping Lines“سجلت شركة المالحة التايوانية  

عما كانت  مليار دوالر 3.407مليون دوالر رغم ارتفاع عائداتها االجمالية الى  219االولى من العام الحالي بلغت 
بالمئة. كما حققت زيادة بحركة الحاويات التي  4.12عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تجاوزت الـ 

بالمئة. وعزت مصادر في الشركة تلك  3.92مليون حاوية نمطية وبنسبة  3.92أمنت شحنها التي بلغ مجموعها 
المشتعلة بين شركات المالحة البحرية من جهة، واالرتفاع الخسائر الى تراجع أجور النقل البحري والمضاربة 

بالمئة عما كانت عليه في االشهر التسعة ذاتها  28.28المتواصل بأسعار الوقود من جهة أخرى والتي تجاوزت الـ 
 من العام الماضي.
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وتوقعت تلك المصادر أن تكون نتائج العام المقبل أفضل من تلك المسجلة هذا العام مع السياسة التقشفية  

لتقليص مصاريفها التشغيلية، موضحة أنها ستضيف الى أسطولها سفينتي حاويات  ”Yang Ming“التي تمارسها 
سفن ذات التكلفة التشغيلية العالية التي ستعيدها الى أصحابها.  7ية نمطية بدال من ألف حاو  14سعة الواحدة منها 

حاوية  629.835باخرة تبلغ سعتها االجمالية  97المرتبة الثامنة في العالم بأسطول يضم  ”Yang Ming“وتحتل 
 نمطية.

********** 
South Korea's BNCT surpasses 10 million TEU mark 

The newest and most modern container terminal in Busan, South Korea, BNCT, has breached 

the 10 million TEU mark less than six and a half years after its first vessel call on February 23, 

2012. 

To celebrate the event, a traditional cake-cutting ceremony with BNCT's senior management, 

operator plus BNCT's four biggest customers CMA-CGM, COSCO, OOCL and Evergreen in 

attendance was held, reported Hellenic Shipping News. 

CEO and president of BNCT John Elliott, who has been running major container ports and 

terminals around the world for over 29 years said "this is the fastest and smoothest achievement 

of 10 million TEU by a new container terminal I have ever seen. It is very unusual for such a 

large container facility to have run so long at such high growth level without any major 

operation al issues or breakdowns since opening". 

With a current capacity of 2.5 million TEU, BNCT is on track to reach 2.3 million containers 

for 2018 which is 16 per cent increase compared to 2017. 

CCO of BNCT, Peter Slootweg, thanked the facility's four biggest customers recognising and 

thanking them for the 7,000 vessel calls it took to reach 10 million TEU. With further expansion 

possible to over 3.5 million TEU in the future and current efforts underway to realize over 

700,000 TEU of additional capacity, BNCT is the only terminal able to construct significant 

additional capacity in Busan Port until 2022. 

C M Jung, managing director of CMA CGM Busan, said: "With 10 million TEU achieved after 

6 years I am confident that BNCT's continued efforts to handle ever increasing volume will see 

it achieve 20 million TEU in just three more. As a partner of BNCT, I am excited to see and be 

a part of BNCT's success and enthusiastically support BNCT's further growth in the years to 

come." 

Transport weekly.com  

********** 

 االمم المتحدة: الحروب التجارية وسياسات الحماية تهددان نظام الشحن العالمي ...
 2017مليارات طن من البضائع تم شحنها بحرا في العام  10.7

سنوات، غير أن معارك التعريفات  5قالت االمم المتحدة "أن التجارة البحرية أقوى مما كانت عليه منذ  
عادة ا  لهيكلة من جانب شركات الشحن البحري تهدد بتعطيل دورها كالعب رئيسي في التجارة العالمية". الجمركية وا 
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بالمئة في  4عقب زيادة بنسبة  ”UNCTAD“ة والتنمية ويأتي التحذير الصادر عن مؤتمر االمم المتحدة للتجار 

موخيسا كيتوي  ”UNCTAD“. وقال االمين العام لـ 2016عن العام  2017التجارة البحرية العالمية في العام 
(Mukhisa Kituyi في حين أن آفاق التجارة البحرية ايجابية إال أنها مهددة باندالع الحروب التجارية وزيادة" )

الداخلية. إن تصاعد تدابير الحماية ومعارك الرسوم الجمركية االنتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي  السياسات
 الذي يدعم الطلب على النقل البحري".

مليارات طن من البضائع في  10.7، فقد تم نقل 2018ووفقا الحصاءات النقل البحري العالمي لعام  
تشمل خام الحديد المتجهة الى الصين والذي يوصف بأنه العامل الرئيسي   العام الماضي، نصفها كانت سلعا جافة

بالمئة من حيث الحجم  3.8في نمو الشحن العالمي االخير. ويتوقع أن يستمر في هذا االتجاه االيجابي بمعدل 
صين ل. لكن التقرير يضيف أن المخاوف من التوترات التجارية بين ا”UNCTAD“، حسب تقرير 2023حتى العام 

والواليات المتحدة االميركية واالتحاد االوروبي تطغي على هذه النظرة االيجابية، مشيرا الى أن االحتكاكات التجارية 
عادة تشكيل أنماط التجارة البحرية العالمية".  المتصاعدة قد تؤدي الى حرب تجارية يمكن أن تعطل االنتعا  وا 

ع أكيد أن البلدان النامية التي توفر معظم العاملين في هذا القطاومن بين االستنتاجات االخرى للتقرير، الت 
بالمئة  60ال تزال تمثل معظم التجارة العالمية المنقولة بحرا من حيث الواردات والصادرات، حيث تمثل ما نسبته 
نخفاضا ت امن اجمالي التجارة في العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك يقول التقرير أن البلدان المتقدمة شهد

أيضا أن عمليات  ”UNCTAD“في عملية تفريغ وتحميل حصصها من السلع، حيث بلغ ثلث االجمالي. وقال تقرير 
االستحواذ والدمج التي شهدتها بعض شركات الشحن الكبرى في العالم قد أسهمت في اعادة هيكلة عمليات النقل  

بالمئة من مجموع التجارة البحرية  70استأثرت بأكثر من البحري، ووفقا للتقرير فإن أكبر عشرة خطوط شحن بحرية 
بالمئة من سعة  93بحلول شهر حزيران )يونيو( من العام الحالي، في حين أن ثالثة تحالفات فقط تسيطر على 

ثالثة طرق رئيسية للحاويات بين الشرق والغرب. واشار التقرير الى أن عمليات الدمج المتنامية يمكن أن تعزز قوة 
 سوق مما قد يؤدي الى انخفاض العرض وجودة الخدمات وارتفاع االسعار...".ال

********** 
Trucks on the world cargo crime front line – hijacking still the main threat 

In-transit hijackings are the number-one threat to trucking operations around the world, 

according to a new report by insurer TT Club and supply chain intelligence provider BSI. 

Cargo Theft 1H 2018 reports that haulage is by far the most vulnerable freight mode and that, 

in global terms, hijacking is the most likely way theft would take place. 

In South America, hijacking represents 55% of all truck theft, while in Africa and the Middle 

East it accounts for 51%. 

And being a trucker in Brazil now appears to mean working on the frontline of the country’s 

terrifyingly violent drug wars. 
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Cargo hijacking incidents were in the tens of thousands in the first half of this year alone, as 

organised crime gangs increasingly see cargo has a way of bolstering revenue, as well as a 

means of transporting drugs. 

“One likely factor that explains why cargo theft has risen so steeply in Brazil is the entrance of 

major gangs into the country’s illegal drug trade and their need to finance such ventures,” says 

the report.“The First Capital Gang is one such organised criminal group that BSI has identified 

as being tied to both cargo theft and illegal drug trafficking via cargo shipments. 

“A lack of sufficient police resources and response almost certainly enabled the rate of cargo 

theft to expand in Brazil over the last several years,” adds the report. 

Brazil accounted for some 90% of South America’s cargo thefts, while in North and Central 

America, Mexico led with the way with 68% of the region’s freight crime. 

Unsurprisingly, with such a violent recent history, hijacking is also the number-one criminal 

tactic in Mexico, with thieves using guns to stop trucks, routinely taking drivers hostage and 

“holding these personnel generally for a short period of time in an attempt to delay police 

response”. 

In contrast, thieves in the US and Canada tend to target “unattended cargo trucks, parked at 

unsecure locations, including truck stops and gas stations” and that hijacking remains rare. 

A similar picture was found in Europe, where unsecure truck stops are a huge concern for truck 

operators, particularly since strict regulations on drivers’ hours often force trucks to stop in 

unsecured locations.“It is much easier for thieves to target an unsecured cargo truck than it is 

to infiltrate and steal goods from often more-secured warehouses and other types of supply 

chain facility locations,” says the report. 

“The prevalence of soft-sided trailers in Europe also promulgates this trend and primarily 

explains the high frequency of the slash and grab tactic, in which thieves cut into the tarpaulin 

covering trailers in order to quickly remove goods.” 

The Load Star  

********** 

 2018مليون حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من العام  30.45مرفأ سنغابور يتداول 
 ،حقق مرفأ سنغابور زيادة جيدة بحركة الحاويات التي تداولها خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي 

مليون حاوية نمطية مقابل  30.45مقارنة مع تلك المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغ مجموعها 
مليون حاوية نمطية في  3.15بالمئة. وكان هذا المرفأ قد تعامل مع  9.8مليون حاوية، أي بارتفاع نسبته  27.73

مليون حاوية للشهر نفسه من العام الماضي، أي  2.96شهر تشرين االول )أوكتوبر( من العام الحالي، مقابل 
 بالمئة. 6.4بزيادة نسبتها 

والمعلوم أن مرفأ سنغابور يحتل المرتبة الثانية في العالم على صعيد حركة الحاويات، في حين أن مرفأ  
 شنغهاي الصيني يتربع على المرتبة االولى.

********** 
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 الكورية الجنوبية في الربع الثالث من العام الحالي ”HMM“مليون دوالر خسائر  148

خسائر صافية  ”Hyundai Merchant Marine (HMM)“سجلت شركة المالحة الكورية الجنوبية  
مليون دوالر في  519الر في الربع الثالث من العام الحالي، لترتفع خسائرها االجمالية الى مليون دو  148بلغت 

بالرغم من النمو بحركة الحاويات  ”HMM“االشهر التسعة االولى من العام الحالي. ويأتي هذا االرتفاع بخسائر 
 12.8ليون حاوية نمطية بارتفاع م 1.18التي أمنت شحنها في الربع الثالث من العام الحالي حيث بلغ مجموعها 

 بالمئة عن الفترة عينها من العام الماضي.
بواخر  8ألف حاوية نمطية و  23باخرة سعة الواحدة منها  12تعاقدت على بناء  ”HMM“والمعلوم أن  

 .2020ألف حاوية نمطية، على أن تتسلمها في الربع الثاني من العام  15سعة الواحدة منها 
 426.371باخرة تبلغ سعتها االجمالية  74المرتبة العاشرة في العالم بأسطول يضم  ”HMM“وتحتل  

 حاوية نمطية.
********** 

Maersk drops Chennai, India's east coast port eyes transshipment rescue 
NOW that Maersk Line has dropped Chennai because of poor productivity, the biggest port on 

the east coast of India is hoping transshipment will cushion the abandonment by the world's 

biggest shipping line. 

Chennai is slowly but steadily establishing a footprint in transshipment handling, with that 

volume increasing to 44 TEU in October, from 14 TEU in September, after breaking in to that 

market with four TEU in July, according to new port data gathered by IHS Media. 

Lending substance to Chennai's hope, is Delhi's liberalised cabotage policy that allows foreign-

flag ocean carriers to transport laden cargo/empty containers between Indian ports, enacted 

May 21.Add to that, the port's tariff discount programme for vessels handling transshipment 

cargo, which started July 1. Yet realisation is some way off. Chennai's October volume declined 

seven per cent to 140,500 TEU, from 150,444 TEU in September. 

However, thanks to intermodal train service improvements - including a shuttle operation 

between Chennai and Tondiarpet - October rail volume remained relatively flat month to month 

at 9,180 TEU, statistics show. 

Maersk shifted its weekly, intra-Asia Chennai Express Service (CHX) from Chennai to Ennore, 

15 miles to the north, a change that began with the Maersk Leonidio call on October 20. 

Seanews.com.tr 

********** 

 2017د تغييرات بأسماء المرافئ التي احتلتها في العام المراتب العشر االولى في العالم لم تشه
االميركية، أن المراتب العشر االولى في العالم لم تشهد  ”Journal of Commerce“ذكرت مجلة  

، على صعيد حركة الحاويات. فقد بقي مرفأ شنغهاي الصيني 2017تغييرات بأسماء المرافئ التي احتلتها في العام 
 مليون حاوية نمطية في العام  37.160مليون حاوية نمطية مقابل  40.230بة االولى بتداوله متربعا على المرت
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بالمئة. كما ظل مرفأ سنغابور محتال المرتبة  8.3مليون حاوية نمطية ونسبته  3.07، أي بارتفاع قدره 2016
مليون حاوية نمطية  2.770مليون حاوية، أي بزيادة قدرها  30.900مليون حاوية نمطية مقابل  33.670الثانية بـ 
مليون حاوية نمطية مقابل  25.210الصينية بالمرتبة الثالثة بـ  ”Shenzhen“بالمئة. واحتفظ مرفأ  9ونسبتها 
 ”Ningbo“بالمئة. وراوح مرفأ  5.1مليون حاوية نمطية ونسبته  1.230ون حاوية نمطية، أي بنمو بلغ ملي 23.980

مليون حاوية، أي بارتفاع قدره  21.570مليون حاوية نمطية مقابل  24.610الصيني مكانه في المرتبة الرابعة بـ 
الصيني بالمرتبة الخامسة بـ  "Hong Kong"بالمئة. واحتفظ مرفأ  14.1مليون حاوية نمطية ونسبته  3.040

ألف حاوية نمطية ونسبتها  950مليون حاوية، أي بزيادة قدرها  19.810مليون حاوية نمطية مقابل  20.760
 بالمئة. 4.8
وأوضحت المجلة أن المراتب العشر االولى أظهرت أن تسعة مرافئ منها تابعة لثالثة بلدان في الشرق  

وكوريا الجنوبية، وأن مرفأ واحدا تابعا لدولة عربية هي االمارات العربية المتحدة،  االقصى وهي الصين وسنغابور
 مرافئ منها هي صينية. 7وأن 
 : 2017و  2016وننشر في ما يلي جدول مقارنة بالمراتب العشر االولى في العالم خالل العامين  
 

+/- % Million +/- 

(TEU) 

Million 

(TEU) 

Million 

(TEU) 

Country Ports Rank 

  2016 2017    2016 2017 

+8,3 % +3,070 37,160 40,230 Chinese  Shanghai  1 1 

+9 % +2,770 30,900 33,670 Singapore  Singapore 2 2 

+5,1 % +1,230 23,980 25,210 Chinese Shenzhen  3 3 

+14,1 % +3,040 21,570 24,610 Chinese Ningbo  4 4 

+4,8 % +0,950 19,810 20,760 Chinese Hong Kong 5 5 

+5,2 % +1,010 19,460 20,470 S. Korea Busan  6 6 

+8 % +1,510 18,860 20,370 Chinese Guangzhou  7 7 

+1,6 % +0,290 18,010 18,300 Chinese Qingdao 8 8 

+4,1 % +0,600 14,770 15,370 UAE Dubai  9 9 

+4,97 % +0,720 14,490 15,210 Chinese Tianjin  10 10 

********** 
Nine carriers and terminal operators to establish block chain system 

A CONSORTIUM of nine marine majors - carriers and terminal operators - have signed a letter 

of intent to establish a data sharing block chain system. 

The nine companies will join forces to build standards for a platform with seamless connections 

to enable sharing and exchange of data in a timely manner, reports the American Journal of 

Transportation.  

Taiwan's Yang Ming has recently joined the group that has signed a Declaration of Intent with 

CargoSmart on the formation of a consortium to establish Global Shipping Business Network 

(GSBN) , a block chain-based open platform. 

 
32/37 

ICN – Newsletter nr. 91 – November 2018 

 Back to Index –ودة الى الفهرس الع



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-33- 

 

Alongside Yang Ming and CargoSmart, CMA CGM, Cosco, Evergreen, Orient Overseas 

Container Line and terminal operators DP World, Hutchinson Ports, PSA International and 

Shanghai International Port Group are also participating.  

The new platform, an ecosystem for the shipping community, will connect all stakeholders 

including ocean carriers, terminal operators, customs authorities, shippers and logistics 

providers to realise collaborative innovation and digital transformation in the supply chain. 

The characteristics of shipping industry include various processes of physical distribution and 

cross-border data exchange. They have been trying to develop new technology to address the 

issues of international shipping processes and mass data sharing.  

The consortium will provide a platform to enhance the processes in supply chain and seek for 

opportunities to make improvement 

Port.today 

********** 

 2018ام ماليين حاوية نمطية في االشهر التسعة االولى من الع 10.7مرفأ روتردام الهولندي يتداول 
حقق مرفأ روتردام الهولندي حركة حاويات جيدة في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، مقارنة مع  

تلك التي سجلها في الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما سجلت كميات البضائع التي تعامل معها تراجعا طفيفا. 
ألف  591مليون حاوية، أي بنمو قدره  10.189ابل مليون حاوية نمطية مق 10.780فقد بلغ مجموع الحاويات 

مليون طن مقابل  349.990بالمئة. في حين بلغ الوزن االجمالي للبضائع التي تداولها  5.80حاوية نمطية ونسبته 
 بالمئة. 0.43مليون طن ونسبته  1.514مليون طن، أي بتراجع قدره  351.504

، بتعامله مع 2017ولى بين المرافئ االوروبية في العام والمعروف أن مرفأ روتردام احتل المرتبة اال 
 مليون حاوية نمطية، والمرتبة الحادية عشرة في العالم. 13.600

********** 
 اميركا تحذر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع ايران

تي اإليرانية، ال حذرت الواليات المتحدة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن
، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات على إيران لتستهدف قطاعها النفطي «مسؤولية قانونية عائمة»وصفتها بأنها 

 .والمصرفي وقطاع نقلها
قال بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية األمريكية حول السياسة بشأن إيران إن العقوبات األمريكية و 

  .أمينامتدت إلى شركات الت
إن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن اإليرانية المشمولة بالعقوبات، »وقال هوك للصحفيين: 

من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما أصبحت »وأضاف: «. سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية
 «.ناقالت النفط اإليرانية اآلن مسؤوليات قانونية عائمة
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وأشار إلى أن السفن اإليرانية ستتجه على األرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنه شكك في قدرة هذه 

  .والرات في حال حدوث كارثة كبرىالشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ماليين أو مليارات الد
إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين اإليرانية تغطية »وقال هوك: 

 «.الخسائر
نأمل »وأكد أن الواليات المتحدة التي توجد سفنها الحربية في الخليج ال تريد وقوع حوادث. وقال هوك: 

 «.ن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيرانبإخالص عدم وقوع حوادث، لك
ران من النفط إلى صفر الى جانب ذلك قال هوك: إن الواليات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات إي

 .باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط« متدرج»ج من خالل نه
دول، األمر الذي أتاح لهذه الدول مواصلة استيراد  ومنحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني

النفط اإليراني. لكن واشنطن تقول إن هدفها النهائي وقف الصادرات اإليرانية بالكامل. ورفض هوك الكشف عن 
يطا يا لتفاصيل عن االتفاقات الثنائية السرية مع الدول وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان واليونان وا 

 .وتركيا
التزمنا الحذر الشديد بشان تطبيق أقصى الضغوط االقتصادية على إيران دون رفع أسعار »وقال هوك: 
ستنطبق أيضا  على الحسابات الخاصة « الضغوط القصوى»وأضاف أن استراتيجية «. النفط ونجحنا في ذلك

ستساعد  2019وقعة في المعروض النفطي عام المودعة فيها إيرادات النفط اإليرانية. وأشار إلى أن الزيادة المت
 .الواليات المتحدة على أن تطلب من الدول تقليص وارداتها من الخام اإليراني على نحو أكبر

من جانبه قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إنه وافق على منح ثماني دول إعفاءات من العقوبات 
. وقال «سوق هشة للغاية»ط العالمية منخفضة، واصفا  إياها بالمفروضة على إيران من أجل إبقاء أسعار النف

«. وهذا بسببي»، مضيفا  أن األسعار تتراجع «دوالر للبرميل 100ال أريد أن أرى ارتفاع أسعار النفط إلى »ترامب: 
ط في فربما سيزداد األمر صعوبة مع مرور الوقت، لكنني ال أريد أن يكون لها تأثير على أسعار الن»وتابع أنه 

 . للسوق« احتكار»وانتقد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( ووصفها بأنها «. جميع أنحاء العالم
********** 

Japan tests Trans-Siberian rail to link up with Russia, China, South Korea 
JAPAN is to conduct a logistics test using Russia's Trans-Siberian Railway and a ferry line to 

connect the nation to Russia, China and South Korea. The new freight route via the railway 

will significantly cut transit times between Japan and Russia and could lower costs by up to 40 

per cent, reported Moscow's RT News. 

The project's chief aim is to create a new transportation corridor by adding the Chinese province 

of Jilin to a ferry line that currently connects the Russian city of Vladivostok, South Korea's 

Donghae, and Japan's Sakaiminato, according to Japan's vice governor of Tottori prefecture 

Nogava Satoshi, who said the logistics corridor may in future connect to other territories. 
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In April the ferry, dubbed DBS, called at the Russian port of Zarubino and transported cargo 

freighted there to China, Mr Satoshi said, adding that the delivery was significantly faster. 

However, he said the parties involved still have to solve some problems identified during the 

test delivery. Earlier this year Japan and Russia conducted a test to transport Japanese goods to 

Russia using a sea link and the Trans-Siberian Railway. Russia's transport artery, which is 

9,289 kilometres long, has great development potential for mutual trade between the two 

nations, according to Japan's Deputy Minister of Infrastructure and Transport Toshihiro 

Matsumoto. 

It currently takes up to 62 days to move sea freight from Japan to Russia via the Indian Ocean. 

RT.News 

********** 

  والدمج أحدثت تغييرات بأسماء شركات المالحة العشرة االولى في العالمعمليات االستحواذ 
 2018في العام 

شهد قطاع النقل البحري العالمي عدة عمليات استحواذ ودمج بين شركات المالحة العالمية خالل السنوات  
 / Cosco“عة الخمس المنصرمة. وكانت آخر عملية استحواذ قد حدثت في العام الحالي عندما أنجزت مجمو 

CSCL”  الصينية عملية لشراء شركة المالحة“OOCL”  مليارات دوالر  6.5هونغ كونغ بصفقة تجاوزت قيمتها الـ
 أميركي. 

والمعلوم أن االسباب المباشرة التي شجعت على عمليات االستحواذ والدمج في قطاع النقل البحري العالمي  
كات مالحة عدة خالل السنوات االخيرة، بسبب سياسة المضاربة بأجور تعود الى الخسائر الفادحة التي تكبدتها شر 

الشحن، في ظل استمرار تدفق بواخر الحاويات العمالقة الى قطاع النقل البحري وانخفاض حركة التجارة العالمية. 
سها، التي أشهرت إفال ”Hanjin Shipping“وكانت آخر ضحية لتلك الخسائر شركة المالحة الكورية الجنوبية 

 ألف حاوية نمطية. 750علما أنها كانت تحتل المرتبة السابعة في العالم بأسطول تبلغ سعته االجمالية أكثر من 
السنغابورية  ”NOL“الفرنسية كانت قد اشترت مجموعة  ”CMA CGM“وتجدر االشارة الى أن مجموعة  

 Hapag“بشركة  ”UASC“ية المتحدة مليار دوالر أميركي. بينما اندمجت شركة المالحة العرب 2بأكثر من 
Lloyd”  االلمانية، في حين اشترت مجموعة“Maersk”  الدانمركية شركة المالحة االلمانية“Hamburg Sud” 

 مليارات دوالر أميركي. 4بصفقة تجاوزت الـ 
حت بوبنتيجة عمليات االستحواذ والدمج حدثت تغييرات جذرية بأسماء شركات المالحة العالمية التي أص 

 تحتل المراتب العشرة االولى في العالم من جهة، وذوبان شركات بحرية أخرى من جهة ثانية.
وننشر في ما يلي جدول بشركات المالحة العالمية التي أصبحت تحتل المراتب العشرة االولى في العالم  

 :2018على صعيد السعة االجمالية للبواخر التي تشغلها في العام 
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TEU Ships  Shipping line Rank  

4,035,304 710 Maersk – Danish 1 

3,299,410 521 MSC – Switzerland  2 

2,803,381 468 Cosco Shipping – Chinese  3 

2,664,515 515 CMA CGM – France  4 

1,621,637 223 Hapag Lloyd – Germany  5 

1,536,017 221 ONE (Ocean Network Express) – Japan  6 

1,180,853 202 Evergreen – Taiwan  7 

628,693 97 Yang Ming Marine – Taiwan  8 

427,586 135 PIL (Pacific Int. Line) – Singapore  9 

413,199 71 Hyundai M.M. – South Korea  10 

 
 "البيان االقتصادية "

********** 
Visit of Angolan Ministerial delegation to Niledutch office 

NileDutch was proud to receive a delegation led by the Angolan Minister of Transport, Mr 

Ricardo Viegas D’Abreu. The Minister was met by Mr Wim van Aalst, the CEO of NileDutch, 

and the board of directors. This visit was part of a four-day mission to the Netherlands that saw 

particular attention paid to shipping, ocean and port activities, amongst others. 

Angola has always been an important part of NileDutch’s portfolio, and we were happy to 

engage with the Minister, and the delegation, to further reinforce the excellent business 

relationship we have with the country. 

Niledutch.com 

********** 

 رغم رسوم ترامب الجمركية...
 ادرات الصينية الى الواليات المتحدة االميركية خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي !!ارتفاع الص

استباقا لمباشرة الواليات المتحدة االميركية في فرض رسوم جمركية اضافية على السلع الواردة من الصين  
ت الصينية ارتفاعا في شهر تشرين ، سجلت الصادرا2019اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني )يناير( من العام 

بالمئة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، كما كانت سجلت نموا  15.6االول )أوكتوبر( الماضي بنسبة 
 .2017بالمئة مقارنة مع شهر ايلول من العام  14.5في شهر ايلول )سبتمبر( المنصرم بلغ 

ة االميركية خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي وبلغ الفائض التجاري للصين مع الواليات المتحد 
 مليار دوالر للفترة نفسها من العام الماضي. 222.98مليار دوالر، مقابل فائض لم يتجاوز الـ  258.15

 
 

36/37 

ICN – Newsletter nr. 91 – November 2018 

 exBack to Ind –العودة الى الفهرس 

 

 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-37- 

 
لكن على الجانب اآلخر، فإن مؤشرات تراجع هذه الفورة التجارية بدأت في الظهور على أرض الواقع، إذ  

تجاري في الصين أن طلبيات التصدير الى الواليات المتحدة االميركية الموقعة خالل  معرضقال منظمو أكبر 
الجمركية االميركية تكلفة شتى السلع، من البطاريات بالمئة، حيث زاد رفع الرسوم  30.3المعرض انخفضت بنسبة 
 الى الجرارات الزراعية.

ويشير التراجع الحاد للطلبيات من أكبر شريك تجاري للصين خالل معرض )كانتون( الذي يقام مرتين كل  
 عام، الى ظروف معاكسة للصادرات التي تعد محركا رئيسيا للنمو.

 المقبلة 15ل االعوام الـ تريليون دوالر واردات صينية خال 40
تريليون  40استيراد بالده سلعا وخدمات قيمتها  Xi Jin Pingمن ناحية ثانية، توقع الرئيس الصيني  

تريليون دوالر،  30المقبلة، وقال: "أنه من المتوقع تجاوز حجم واردات الصين السلعية  15دوالر خالل االعوام الـ 
القادمة". وأعلن "أن الصين نفذت خطوات جادة لتسهيل  15ة خالل االعوام الـ تريليونات دوالر واردات خدمي 10و 

دخول الواردات الى بالده ردا على االتهامات االميركية بوضع بكين عراقيل أمام حركة الواردات العالمية الى 
 الصين".

**********  
 حــــــــــــــــــــيـــوضـــــــت

في بيروت عن عدم نشرها االحصاءات عن تجارة لبنان الخارجية خالل  تعتذر الغرفة الدولية للمالحة
، بسبب عدم صدورها من 2018و  2017، واالشهر التسعة االولى من العامين 2018شهري آب وأيلول 

 الجمارك اللبنانية قبل إعداد هذه النشرة.
********** 
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