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 -Summary of Beirut Port Statistics at October 2018 compared with the same   

2017. period of  
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  . 2018مرفأ بيروت خالل االشهر العشرة االولى في تراجع الحركة االجمالية  -

  انخفاض الوزن االجمالي للبضائع. -

  االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا.تراجع حجم البضائع المستوردة برسم  -

  ارتفاع مجموع الحاويات. -

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

  مجموع الحاويات برسم المسافنة. ارتفاع -

  تراجع مجموع السيارات. -

  انخفاض الحركة االجمالية انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء. -

 8 .ولكن االمور ليست بمستحيلةالرئيس عون: الوضع االقتصادي صعب  -

 9 .الرئيس الحريري: الحكومة الجديدة ستلتزم إصالحات مؤتمر "سيدر" -

 -.UNCTAD head hopes for further investment in Lebanon 9 

 - International trade exchange at September 2018 Summary of Lebanese 

.compared with the same period of 2017 

10/13 

 -.Lebanon trade deficit up to USD 12957 million at September 2018  

  .مليون دوالر 12957الى ارتفاع عجز الميزان التجاري  -

  ارتفاع فاتورتي االستيراد والتصدير. -

  .هواالمارات العربية المتحدة تحافظ على االولى باالستيراد من الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان -

  .ارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان وتراجع حصة البلدان العشرة المستوردة منه -

  عبره. تبالمئة من التصدير من لبنان تم 51عبر مرفأ بيروت، و  تتمالى لبنان بالمئة من االستيراد  72 -
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 -.9 months of  2018 stTop 10 Exporting Countries to Lebanon in 1  

 -.months of 2018Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 9   

 -Beirut Hotels’ Occupancy Rates at 64.2% by October 2018 13/14 

 14/15 .سالمة: "سيدر" قادر على توليد النمو والليرة ستبقى مستقرة -

 -compared with the same Port Statistics at October 2018Summary of Tripoli  

.period of 2017  

16/17 

   2018لعام شرة االولى من امرفأ طرابلس يسجل تراجعا بحركته االجمالية ووارداته المرفئية خالل االشهر الع -

  البواخر وكميات البضائع.انخفاض عدد  -

  .بحرا تراجع البضائع المستوردة وتلك المصدرة -

  تراجع مجموع السيارات وزيادة مجموع الحاويات. -

  ارتفاع مجموع الشاحنات. -

  انخفاض الحركة االجمالية انعكس سلبا على مجموع الورادات المرفئية. -

  إعالن للمشاركة في مناقصات المشاريع في مرفأ طرابلس. -

 17 .والتصويت عليهالجسر: قانون التجارة البرية أصبح مهيأ لمناقشته  -

 -Royce.-MEA signs $300 million deal with Rolls 18 

 -Summary of containers handled at Beirut Port by October 2018 compared  

with the same period of 2017. 

18/20 

  . 2018شهر العشرة االولى من العام ارتفاع مجموع الحاويات المتداولة في مرفأ بيروت خالل اال -

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

  نمو مجموع الحاويات برسم المسافنة. -

  بالمئة من مجموع الحاويات. 33 الى ارتفاع حصة حركة المسافنة -

 20/21 . 2018شهر العشرة االولى من العام في االفي لبنان انخفاض مجموع السيارات الجديدة المباعة  -

م شهر التسعة االولى من العارتفاع عدد هجمات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن خالل االا -
2018 . 

22/23 

 -Summary of Lebanese International trade exchange in September 2018 

Compared with August 2018. 

23/26 

 -Lebanon Trade deficit down to USD 1224 million in September 2018.  
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  . 2018مليون دوالر في أيلول )سبتمبر(  1224تراجع عجز الميزان التجاري الى  -
  انخفاض فاتورتي االستيراد والتصدير. -
  الصين االولى بالتصدير الى لبنان واالمارات العربية المتحدة االولى باالستيراد منه. -
  بالمئة من فاتورة التصدير تمت عبره. 51بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت، و  68 -
  .تراجع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان، وارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المستوردة منه -
 -Top 10 Exporting Countries to Lebanon in September 2018 compared with 

August 2018.  

 

 -Top 10 Importing Countries from Lebanon in September 2018 compared with  

August 2018. 

 

 27 فنيانوس يبحث موضوع الترانزيت بين لبنان وسوريا. -
 -2018, une année à oublier pour l’immobilier libanais, regrette Ramco. 27/28 

موازاة حماية الصناعة وندعو الدولة لوضع خطة شاملة النائب ضاهر: نؤيد المحافظة على البيئة في  -
  لمكافحة التلوث.

28 

 -Summary of Beirut Port Statistics in October 2018 compared with  

September 2018 . 

29/32 

في تشرين  ءبيروت انسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ  -
 . 2018االول )أوكتوبر( 

 

  نمو حركة البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي والبضائع اللبنانية المصدرة بحرا. -
  زيادة حركة الحاويات. -
  تراجع حركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي وتلك المصدرة مألى ببضائع لبنانية. -
  ارتفاع مجموع الحاويات برسم المسافنة. -
  زيادة بحركة السيارات. -
  نعكس ايجابا على مجموع الواردات المرفئة ورئاسة الميناء.اارتفاع الحركة االجمالية  -
 32 . 2018مليارات دوالر ايرادات قناة السويس في االشهر العشرة االولى من العام  4.8 -
 32 الرافعة للعلم العراقي مجددا في المرافئ االوروبية. البواخر -
 32/33 عالميا في مجال النقل البحري. 14االمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الـ -
 -tariffsTranspac rates more than double from last year in rush to beat  33 
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 33/34 . 2018انخفاض حجم البضائع وارتفاع عدد الحاويات في مرفأ العقبة حتى تشرين االول  -
 -Europe.-south as mega ships dominate Asia-Bigger vessels go north 34 

 35 االميركي.  ”Los Angeles“رقم قياسي لمرفأ  -
 -Kuehne + Nagel acquires Quick International Courier. 35 

 35/36 . 2018موانئ في العالم في العام  8ميناء حمد ضمن أفضل  -
 -Rival carriers gaining on Maersk in the box ship capacity stakes. 36/37 

 37 قرص "كبتاغون" مخدر بميناء دمياط المصري.ماليين  5تهريب محاولة إحباط  -
 -MSC to relaunch suspended AE2/Swan loop in December 2018. 37/38 

جم ح رغم ارتفاع الفرنسية في الربع الثالث من العام الحالي ”CMA CGM“انخفاض االرباح الصافية لـ  -
 أعمالها.

38 

 -month profit 9pc to US$1.11 billion, sales rise 10.5pc.-Panalpina ups 9 38 

 39 . 2018تراجع حركة الحاويات في مرفأ شنغهاي الصيني في تشرين الثاني )نوفمبر(  -
-Evergreen reports US$25m profit in third quarter. 39 

- “MSC” .39 السويسرية تنفذ عملية تطوير وتوسيع محطة الحاويات في مرفأ جنوى االيطالي 
 -surge in container volumes.HMM posts Q3 loss despite 13pc  40 

 40 الصين تعلق زياة الرسوم على استيراد السيارات االميركية مؤقتا. -
 -Higher fuel prices slashes Emirates' H1 profit by 86pc as volume dips. 41 

 41 الفرنسي. ”Caen“طن من الكوكايين في مرفأ  1.6ضبط  -
 -Strong air freight drives up Agility's Q3 earnings to US$65.7m. 41/42 

 42 بين روسيا والصين.مليار دوالر حجم التبادل التجاري  100أكثر من  -
 

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

compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st 10 months  

2018 

1st 10 months 

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

1,580 1,580 - - % 

Total Tonnage handled (tons)  6,634 million 7,107 million -473 

thousand 

-7 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons)  

5,840 million 6,215 million -375 

thousand 

-6 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

794 892 -98 -11 % 

Total Containers handled (TEU) 1,093,476 1,072,356 +21,120 +2 % 

Total containers imported (TEU) 529,674 526,714 +2,960 +1 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

347,649 356,231 -8,582 -2 % 

Total containers imported empty (TEU)  4,439 9,377 -4,938 -53 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

177,586 161,106 +16,480 +10 % 

Total containers exported  (TEU)  534,256 519,816 +14,440 +3 % 

Total containers exported with 

Lebanese goods (TEU) 

70,786 83,480 -12,694 -15 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

285,482 276,493 +8,989 +3 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

177,988 159,843 +18,145 +11 % 

Total containers transshipment (TEU) 355,574 320,949 +34,625 +11 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

29,546 25,826 +3,720 +14 % 

Total cars handled (cars) 60,700 87,971 -27,271 -31 % 

Total imported cars (cars) 54,093 72,185 -18,092 -25 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 6,607 15,786 -9,179 -58 % 

Total port revenues (USD) (million)  195,049 197,620 -2,571  -1 % 

Total harbor master fees (USD) 

(million)  

6,745 4,402 +2,343 

thousand 

+53 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

201,794 202,022 -228 

thousand  

-1 % 
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 2018شهر العشرة االولى على مجموع الواردات في االانسحب حركة مرفأ بيروت االجمالية انخفاض 
 مليون دوالر 201.7سيارة و ألف  54مليون حاوية نمطية،  1.093ماليين طن،  6.6باخرة،  1.580

بحركته االجمالية في االشهر العشرة االولى من العام  تراجعا االحصاءات، أن مرفأ بيروت سجل بينت 
لواردات مجموع اوقد انسحب هذا التراجع على الحالي، مقارنة مع تلك المسجلة في االشهر ذاتها من العام الماضي، 

 المرفئية ورئاسة الميناء.

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

 التالية:
 .المجموع ذاته للفترة ذاتها من العام الماضيباخرة مقابل  580.1: بلغ مجموع البواخر

 473قدره بانخفاض ماليين طن، أي  7.107ماليين طن مقابل  6.634بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع: 
 بالمئة. 7ألف طن ونسبته 

 ماليين طن كاآلتي: 6.634وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ        
ماليين طن، أي  6.215ماليين طن مقابل  5.840: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 6ألف طن ونسبته  375قدره بانخفاض 
قدره بتراجع ألف طن، أي  892ألف طن مقابل  794: بلغ وزنها والمعاد تصديرها بحرا البضائع اللبنانية المصدرة

 بالمئة. 11ألف طن ونسبته  98
 2018شهر العشرة االولى من العام ارتفاع حركة الحاويات في اال

كما أفادت االحصاءات أن حركة الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خالل االشهر العشرة االولى من العام         
حاوية  1.093.476الحالي، جاءت أكبر مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 

 بالمئة. 2ية نمطية ونسبتها حاو  21.120حاوية، أي بزيادة قدرها  1.072.356نمطية مقابل 
 ، كاآلتي:2018حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من العام  1.093.476وتوزع هذا المجموع البالغ 

حاوية  2.960قدره بارتفاع حاوية، أي  526.714حاوية نمطية مقابل  529.674: بلغ عددها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1نمطية ونسبته 

حاوية، أي بارتفاع قدره  519.816حاوية نمطية مقابل  534.256: بلغت درة والمعاد تصديرهاالحاويات المص
 بالمئة. 3حاوية ونسبته  14.440

حاوية، أي بزيادة   25.826حاوية نمطية مقابل  29.546: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 14 احاوية نمطية ونسبته 3.720قدرها 
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 ؟ 2018شهر العشرة االولى من العام كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في اال
حاوية  529.674وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، والبالغة  

 نمطية كاآلتي:
حاوية نمطية مقابل  347.649: سجلت ارتفاعا فبلغ مجموعها الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  8.582قدره  بانخفاضحاوية خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، أي   356.231

حاوية  4.938قدره بتراجع حاوية، أي  9.377حاوية نمطية مقابل  4.439: بلغت الحاويات المستوردة فارغة
 بالمئة. 53نمطية ونسبته 

 اقدرهجيدة  بزيادةحاوية، أي  161.106حاوية نمطية مقابل  177.586: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 10 احاوية نمطية ونسبته 16.480

 ؟2018شهر العشرة االولى من العام وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في اال
وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها في االشهر العشرة االولى من العام الحالي والبالغة  

 تي:حاوية نمطية كاآل 534.256
بانخفاض حاوية، أي  83.480حاوية نمطية مقابل   70.786: بلغت الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية

 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  12.694 قدره
 285.482غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  8.989حاوية، أي بارتفاع قدره  276.493حاوية نمطية مقابل 
بزيادة حاوية، أي  159.843حاوية نمطية مقابل  177.988: بلغت الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة

 بالمئة. 11 احاوية نمطية ونسبته 18.145 اقدرهملموسة 

 المسافنة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي حركة الحاويات برسمارتفاع 
حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من العام  355.574وبلغ مجموع حركة الحاويات برسم المسافنة  

حاوية نمطية  34.625قدره بارتفاع جيد حاوية للفترة عينها من العام الماضي، أي  320.949الحالي، مقابل 
 بالمئة. 11 ونسبته

 2018العشرة االولى من العام  بحركة السيارات في االشهر كبيرانخفاض 
بحركة السيارات التي تعامل معها في االشهر العشرة االولى من كبيرا بينما سجل مرفأ بيروت انخفاضا  

أي بتراجع  سيارة للفترة ذاتها من العام الماضي، 87.971سيارة مقابل  60.700العام الحالي، فبلغ مجموعها 
 بالمئة. 31سيارة ونسبته  27.271قدره  ملموس
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 سيارة كاآلتي: 60.700وتوزع هذا المجموع البالغ  

سيارة  18.092 بتراجع كبير قدرهسيارة، أي  72.185سيارة مقابل  54.093: بلغ مجموعها السيارات المستوردة
 بالمئة. 25 سبتهون

 9.179قدره  بانخفاض ملموس سيارة، أي  15.786سيارة مقابل  6.607: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 58سيارة ونسبته 

 المرفئية ورئاسة الميناءعلى مجموع الواردات انعكس سلبا الحركة االجمالية  تراجع
الحركة االجمالية في مرفأ بيروت في االشهر العشرة االولى من العام  تراجعوأظهرت االحصاءات بأن  
مليون دوالر مقابل  201.794على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء والذي بلغ انعكس سلبا الحالي، 

 بالمئة. 1دوالر ونسبته ألف  228الماضي، أي بانخفاض قدره مليون دوالر للفترة نفسها من العام  202.022
 ، كاآلتي:2018مليون دوالر في االشهر العشرة االولى من العام  201.794وتوزع هذا المجموع البالغ   

 2.571مليون دوالر أي بانخفاض قدره  197.620مليون دوالر مقابل  195.049: بلغ مجموع الواردات المرفئية
 بالمئة. 1ر ونسبته دوالمليون 

 2.343قدره  بارتفاع ماليين دوالر، أي  4.402ماليين دوالر مقابل  6.745: بلغ مجموع واردات رئاسة الميناء
 بالمئة. 53دوالر ونسبته مليون 

 ********** 
 الرئيس عون: الوضع االقتصادي صعب ولكن االمور ليست بمستحيلة

وفدا من المجلس االستشاري للشرق االوسط التابع لمؤسسة "راند" قال الرئيس ميشال عون خالل استقباله  
االميركية، إن الوضع االقتصادي صعب". ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر الرئيس عون "أن االمور 

اريع شليست بمستحيلة، وسنتخذ التدابير المناسبة ونقيم اصالحات بنيوية في إطار النظام االقتصادي، كما سنطلق م
 انمائية بمساعدة اوروبية، كي نبدأ إعمار لبنان من جديد، الى جانب تطبيق الخطة االقتصادية الجديدة".

وقال "إن ارتفاع مستوى البطالة أثر على لبنان اقتصاديا، باالضافة الى أنه يعاني من نقص في عدد  
 ئة".بالم 30سجونه الحتواء نسبة الزيادة في مرتكبي الجرائم التي بلغت 

وشكر الرئيس عون "الواليات المتحدة على مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني، ما يساعد على تجهيزه  
 وتدريبه". وقال أنه يسعى جاهدا لوضع حد للخالفات حول تشكيل الحكومة من خالل عقد لقاءات مع المعنيين. 

ا، السورية عليه سياسيا وأمنيا واقتصاديوأشار البيان الى االوضاع العامة في لبنان، وانعكاسات الحرب  
 باالضافة الى انعكاسات النزوح السوري.

********** 
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 مؤتمر "سيدر" الرئيس الحريري من لندن: الحكومة الجديدة ستلتزم إصالحات

البريطاني -أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته أمام منتدى االعمال واالستثمار اللبناني 
في لندن "أن التحديات االقتصادية واالجتماعية التي نواجهها تتفاقم بسبب استمرار وجود مليون ونصف المليون 

ي". وقال: "اقتصادنا يرزح تحت ضغوط جمة ومن أبرز أسبابها من النازحين السوريين للسنة الثامنة على التوال
أزمات المنطقة"، مضيفا "أنا واثق من أن حدث اليوم سيأخذ عالقاتنا التجارية واالستثمارية الى مستويات تلبي 

 طموحاتنا وقدراتنا".
لة تهدف ؤية شامواشار الرئيس المكلف الى أنه في مؤتمر "سيدر" في باريس، قدمت الحكومة اللبنانية ر  

 مليون دوالر على مشاريع في قطاعات مختلفة". 200الى تحفيز النمو"، متوقعا "إنفاق أكثر من 
وقال الحريري: "ستلتزم الحكومة الجديدة بشدة بإصالحات مؤتمر "سيدر" بما في ذلك االصالحات المالية".  

تأليف الحكومة ومتأكد أننا سنصل الى حكومة واضاف أنه "رجل صبور ومستعد لالنتظار إليجاد الحل من أجل 
 قريبا". وقال: "ستشكل الحكومة قريبا، ألن الجميع يعلم أن االستقرار االقتصادي أهم من أي أجندة سياسية".

********** 
UNCTAD head hopes for further investment in Lebanon 

Prime Minister-designate Saad Hariri received the Secretary-General of the U.N. Conference 

on Trade and Development Mukhisa Kituyi and ESCWA acting Executive Secretary Mounir 

Tabet. The meeting was held at Hariri’s Downtown residence in the presence of his adviser 

Nadim Mounla. 

After the meeting, Kituyi said: “I have been in Beirut for the last two days, first and foremost 

because I have been attending the ESCWA-organized International Conference on ‘Financing 

Sustainable Development Curbing Illicit Financial Flows,’ which started yesterday and is 

ongoing. “I also joined the celebrations of the International Day of Solidarity with the 

Palestinian People in Shatila this morning. The last part of my program was to meet with His 

Excellency Prime Minister Hariri on a number of key things.” 

He also expressed “our appreciation as an organization and on behalf of the U.N. family for 

the partnership and cooperation we continue to have with the government of Lebanon.” 

“For my organization specifically, we have a number of key programs we have been running 

in this country. We developed for the government the debt management program for the Central 

Bank and the Finance Ministry, and a ... program for automatic management of Customs in 

Lebanon, where Lebanon is one of the best performers in the management of this program and 

the utilization for managing public resources,” Kituyi explained. 

He added that ESCWA is helping the Lebanese government prepare a national investment 

policy review, which is now complete and will be formally launched in Geneva next week at 

the U.N. “I express our appreciation for the partnership and we hope that this would underlie 

major new thinking and broadening of investment as an activity of this country,” Kituyi added. 

Daily Star(Lebanon) 

********** 
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Summary of Lebanese International trade exchange at September 2018 

  compared with the same period of 2017 

 
Subjects 1st  9 months  2018 

(USD) (million) 

1st 9 months 2017 

(USD) (million) 

+ / - (USD) 

(million) 

+ / - % 

Total  imports (million)  15156 14453 +703 +5 % 

Total  exports (million)  2199 2114 +85 +4 % 

Trade deficit (million)  12957 12339 +618 +5 % 

 
 

Lebanon trade deficit up to USD 12957 million at September 2018 

 مليون دوالر، 2199مليون دوالر، والتصدير منه الى  15156فاتورة االستيراد الى لبنان الى  ارتفاع
 مليون دوالر  12957وعجز الميزان التجاري الى 

ن في االشهر التسعة االولى م الى لبنان أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورة االستيراد 
، من لبنان فاتورة التصدير كما ارتفعتمما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي،  كبرالعام الحالي، جاءت أ

 .اللبناني عجز الميزان التجاريالى نمو فاتورة االستيراد أدت الزيادة بوقد 

 االستيراد و التصدير ارتفاع  فاتورتي
ولى  من العام الحالي، مقابل مليون دوالر في االشهر التسعة اال 15156فقد بلغت فاتورة االستيراد 

 بالمئة. 5 امليون دوالر ونسبته 703 اقدرهبزيادة مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي  14453
 85 اقدرهبزيادة مليون دوالر، أي  2114مليون دوالر مقابل  2199فاتورة التصدير الى  كما ارتفعت
مليون 12957عجز الميزان التجاري فبلغ نمو فاتورة االستيراد الى ارتفاع بالمئة. وأدى  4 امليون دوالر ونسبته

   بالمئة. 5 مليون دوالر ونسبته 618 بنمو قدرهمليون دوالر، أي  12339مقابل    دوالر

 الصين ما تزال االولى بالتصدير الى لبنان
ة   لمصدرة الى لبنان في االشهر التسعمن ناحية أخرى، أفادت االحصاءات أن الصين ما تزال تتصدر قائمة الدول ا -

مليون دوالر للفترة نفسها من العام  1388مليون دوالر مقابل  1542االولى من العام الحالي، بتصديرها سلعا بـ
 بالمئة. 11مليون دوالر ونسبته  154قدره بارتفاع الماضي، أي 

مليون  1030مليون دوالر مقابل   1285تصديرها بـالمرتبة الثانية ببينما تقدمت اليونان من المرتبة الثالثة الى  -
 بالمئة.  25مليون دوالر ونسبتها   255دوالر، أي بزيادة قدرها 

مليون دوالر،  1269مليون دوالر مقابل  1160في حين تراجعت ايطاليا من المرتبة الثانية الى الثالثة بتصديرها بـ -
 بالمئة. 9مليون دوالر ونسبته  109أي بانخفاض قدره 
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 1106مليون دوالر مقابل  1113وتقدمت الواليات المتحدة االميركية من المرتبة الخامسة الى الرابعة بتصديرها بـ -
 بالمئة. 1ماليين دوالر ونسبته  7قدره مليون دوالر، أي بارتفاع 

مليون دوالر، أي  893مليون دوالر مقابل  873وتراجعت المانيا من المرتبة الرابعة الى الخامسة بتصديرها بـ -
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  20بانخفاض قدره 

مليون  162أي بارتفاع قدره مليون دوالر،  577مليون دوالر مقابل  739وحافظت تركيا على المرتبة السادسة بـ -
 بالمئة. 28دوالر ونسبته 

 تحافظ على االولى باالستيراد من لبنان االمارات العربية المتحدة 
احتلت االمارات أما من جهة االستيراد من لبنان خالل االشهر التسعة  االولى من العام الحالي، فقد 

مليون دوالر للفترة نفسها من العام  180مليون دوالر مقابل  320المرتبة االولى باستيرادها سلعا بـالعربية المتحدة 
 بالمئة. 78 مليون دوالر ونسبته 140 بارتفاع قدرهالماضي، أي 

مليون دوالر، أي  258مليون دوالر مقابل  165بينما تراجعت افريقيا الجنوبية الى المرتبة الثانية باستيرادها بـ -
 بالمئة. 36 مليون دوالر ونسبته 93بتراجع  قدره 

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  176مليون دوالر مقابل  152الثالثة بـالرابعة الى المرتبة وتقدمت السعودية من  -
 بالمئة. 14مليون دوالر ونسبته  24

مليون دوالر، أي بتراجع قدره  187مليون دوالر مقابل  140بينما تراجعت سوريا من المرتبة الثانية الى الرابعة بـ -
 بالمئة. 25مليون دوالر ونسبته  47

مليون  23قدره  بانخفاضمليون دوالر، أي  133مليون دوالر مقابل   110وظل العراق في المرتبة الخامسة بـ -
 بالمئة. 17دوالر ونسبته 

مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  112مليون دوالر مقابل  106كما بقيت سويسرا في المرتبة السادسة باستيرادها بـ -
 بالمئة. 5مليون دوالر ونسبته  6

 2018شهر التسعة االولى من العام حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في االارتفاع 
وبلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي 

مليون  15156لقيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان البالغة بالمئة من ا 57مليون دوالر، أي ما نسبته  8598
  8087دوالر. بينما كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي 

مليون  14453ة بالمئة أيضا من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغ 56مليون دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 6مليون دوالر ونسبته  511قدره بارتفاع دوالر، أي 
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 2018التسعة االولى من العام شهر حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االتراجع 
بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي  
مليون  2199االستيراد من لبنان والبالغة بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة  60مليون دوالر، أي ما نسبته  1319
  1334في حين كانت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان خالل الفترة ذاتها من العام الماضي  دوالر،

قدره بتراجع مليون دوالر، أي  2114بالمئة من فاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  63مليون دوالر أي ما نسبته 
 بالمئة. 1مليون دوالر ونسبته  15

 2018العام د تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من بالمئة من االستيرا 27
من جهة ثانية، أظهرت احصاءات الجمارك اللبنانية أن مرفأ بيروت ما زال المرفق البحري االول للتبادل  

ة   مليون دوالر خالل االشهر التسع 10950التجاري مع الخارج، فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان عبره 
مليون   15156بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد البالغة  72االولى من العام الحالي، أي ما نسبته 

مليون دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  10498بينما كانت فاتورة االستيراد الى لبنان عبر مرفأ بيروت  دوالر،
 ر، أي بارتفاعمليون دوال 14453جمالية لفاتورة االستيراد البالغة بالمئة من القيمة اال 73الماضي، أي ما نسبته 

 بالمئة. 4مليون دوالر ونسبته  452قدره 

بالمئة من القيمة  20مليون دوالر أي ما نسبته  2993واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بـ -
بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد،  18ما نسبته مليون دوالر أي  2618االجمالية لفاتورة االستيراد مقابل 

 بالمئة. 14مليون دوالر ونسبته  375قدره بارتفاع أي 

مليون دوالر  952بالمئة، مقابل  6مليون دوالر أي ما نسبته   966وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة.        1مليون دوالر ونسبته  14قدره بنمو بالمئة، أي  7أي ما نسبته 

 بالمئة من التصدير تم عبر مرفأ بيروت خالل االشهر التسعة االولى من العام الحالي 51
كما أفادت االحصاءات أن مرفأ بيروت ما يزال يحتل المرتبة االولى على صعيد التصدير من لبنان، حيث بلغت 

بالمئة من  51االشهر التسعة االولى من العام الحالي، أي ما نسبته مليون دوالر في  1120فاتورة التصدير عبره 
مليون دوالر. بينما كانت فاتورة التصدير من لبنان عبر  2199القيمة االجمالية لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

القيمة االجمالية  بالمئة من 49مليون دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته  1037مرفأ بيروت 
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  83قدره  بارتفاعمليون دوالر، أي  2114لفاتورة التصدير من لبنان والبالغة 

 33مليون دوالر أي ما نسبته  725وحافظ مطار رفيق الحريري الدولي على المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت  -
 بالمئة. 6 امليون دوالر ونسبته 38 اقدرهبزيادة بالمئة، أي  32سبته مليون دوالر أي ما ن 687بالمئة، مقابل 

 181بالمئة، مقابل  9مليون دوالر أي ما نسبته  187واحتل مرفأ طرابلس المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير من لبنان بـ -
 بالمئة. 3مليون دوالر ونسبته  6قدره بارتفاع بالمئة أي  9مليون دوالر أي ما نسبته 
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in 1st 9 months of  2018 

 
+/- % +/- million 

USD 

1st 9 months  2017  

(million) (USD) 

1st 9 months  2018 

(million) (USD) 

Country 

 

+11 % +154 1388 1542 1- China 

+25 % +255 1030 1285 2- Greece 

-9 % -109 1269 1160 3- Italy 

+1 % +7 1106 1113 4- USA 

-2  % -20 893 873 5- Germany 

+28 % +162 577 739 6- Turkey 

-11 % -66 588 522 7- Russian Federation 

-5 % -28 536 508    8- France 

+73 % +183 252 435 9- UAE  

-6 % -27 448 421 10- Egypt 

+6  % +511 8087 8598 Total (USD) (million) 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in 1st 9 months of 2018 
  

+/- % +/- million 

USD 

1st 9 months  2017  

(million) (USD) 

1st 9 months  2018 

(million) (USD) 

Country 

+78 % +140 180 320 1- UAE 

-36 % -93 258 165 2- South Africa 

-14 % -24 176 152 3- Saudi Arabia 

-25 % -47 187 140 4- Syria 

-17 % -23 133 110 5- Iraq 

-5 % -6 112 106 6- Switzerland 

+18 % +16 88 104 7- Turkey 

+48 % +32 66 98 8- Qatar 

-3 % -2 65 63 9- Jordan 

-12 % -8 69 61 10- Kuwait 

-1  % -15 1334 1319 Total (USD) (million) 

********** 

Beirut Hotels’ Occupancy Rates at 64.2% by October 2018 
Despite the rise in the number of European tourists, the number of Gulf visitors, specifically 

Iraqi and Saudi incomers continues to fall which is negatively affecting the hotels’ occupancy 

Rate in Lebanon. 

According to the latest report published by Ernst & Young, Beirut’s hotel occupancy rate fell 

by 1.5 percentage points from 65.8% in the first 10 months of 2017 to 64.2% during the same 

period of 2018. The average room rate (ARR) of Beirut’s 4 and 5 star hotels remained constant 

at $186.  
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However the room’s yield or Revenue per available room (RevPAR) witnessed a yearly 

downtick by 2.0% to $120 by October 2018. In the month of October alone, the occupancy rate 

of Beirut hotels increased from 68.8% in October 2017 to 69.6% in October 2018. 

Regionally, Qatari hotels occupancy rate rose by 15.3 percentage points to reach 69.2% in 

October 2018, while their ARR dropped by 16.1% to $118 during the same period. The EY 

report attributed the increase in Doha’s hotel occupancy to the arrival of the first cruise ship at 

the Doha Port in October, inaugurating the 2018-2019 cruise seasons with the National 

Tourism Council (NTC). Moreover, managing lower room’s rates also helped in increasing 

occupancy and boosting the tourism sector over the short to medium term. In the Month of 

October alone, the performance of Cairo’s market hotels was also positive with an increase 

Occupancy, ARR, and in Rooms yield by of 13.7 percentage points, 6.1%, and 28.7% 

respectively. On the contrary, in the tenth month of the year, the worst performer of the region 

in hotel occupancy rate, seeing a drop by 19.4 percentage points was Muscat followed by 

Jeddah with a decrease of 9.6 percentage points. A drop in demand led Jeddah’s hospitality 

market to register a drop in all KPI, starting with hotel occupancy by 9.6 percentage points and 

a drop in ARR by 20.3% from $228 in October 2017 to $182 in October 2018, causing the 

RevPAR to decline by 35.4% from $116 in October 2017 to $75 in October 2018. 

The hotel Occupancy rate in Muscat went from 86.4% in October 2017 to 66.9% in October 

2018, leading to a decrease in RevPAR of 40.5 percentage points to $91 when compared to the 

same period last year. According to EY, This may be due to the increase in supply in the market. 

On a year-to-date basis Cairo’s hospitality market witnessed a growth in Key Performance 

Indicators (KPI) with an increase in occupancy by 6.8 percentage points in October 2018 to 

reach 71.6% when compared to the same period last year, accompanied with an increase in 

ARR by 6.9%, from $96 by October 2017 to $102 by October 2018. This resulted in a 

significant growth in RevPAR by 18.1% from $62 by October 2017 to $73 by October 2018. 

According to EY, this improvement is linked to the increase in demand after the beginning of 

the tourism season and the improved connectivity with the resumption of flights over the course 

of the year. Monthly Occupancy Rates in Beirut’s 4- and 5- star Hotels 

 Blom Invest Bank 

********** 

 سالمة: "سيدر" قادر على توليد النمو والليرة ستبقى مستقرة
كد الن المعطيات الرقمية تؤ " لى "ان الليرة ستبقى عملة مستقرةا طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة

وقال: "إن  ."2015السلبية التي أيضا واجهها لبنان منذ الـذلك رغم كل الضجة والشائعات والحمالت والتقارير 
الذي يفترض ان يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة  "المشروع الوحيد الذي لدينا اليوم ونتمسك فيه هو مشروع "سيدر

 ."على توليد النمو
روتوكول" ت بأقامته شركة "فيرسالذي  الثامن الحفل افتتاح واوضح سالمة، في تقرير مصور عرض في

ر وزراء وفاعليات واعالميون، "ان و حض في كازينو لبنان في ”Social Economic Award (SEA2017)“في 
 ، إذ زادت السيولة بالليرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة نتيجة سلسلة 2018الليرة اللبنانية خضعت لضغوط خالل الـ
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د يستور ، فضال عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، علما ان لبنان %28الرتب والرواتب التي رفعت األجور بحدود 

اقيا بهندسات استب "ان مصرف لبنان كان قادرا على السيطرة على الوضع، ألننا قمنالكنه أكد  .كل حاجاته النفطية"
وعمليات مالية عززت موجوداتنا بالعمالت األجنبية وخففت من السيولة بالليرة التي كانت متوفرة. فالسيولة اإلضافية 

 ."لم تستطع ان تغير هذا التوازن
وعن مقولة "اإلنهيار االقتصادي"، أوضح سالمة "ان مصرف لبنان يراقب األوضاع من خالل القروض 

يت ضمن قمؤونات غير اإلعتيادية، لكن القروض المشكوك بتحصيلها ارتفعت بشكل طفيف لكنها بالمصرفية وال
فمعدل  .علينا ان ندرك ان الحركة االقتصادية للمنطقة قد تغيرت بسبب تراجع السيولةو  .من اإلجمالي %4نسبة الـ

ويعتقد مصرف لبنان ان النمو بحسب صندوق النقد.  %2النمو لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا هو بحدود 
الى ان النشاط العقاري في ولفت  .ننا غير بعيدين عن واقع المنطقة"، ما يؤكد أ%2و 1.5في لبنان سيكون بين الـ

لألسعار  %50للحركة في دول أغنى من لبنان واكثر من  %40مقارنة بتراجع يفوق الـ %20لبنان تراجع بنسبة 
 .""بسبب تراجع السيولة
نحن نواجه عجزين مهمين: و " مة ان اإلصالحات هي من مسؤولية الدولة وليس مصرف لبنان ورأى سال

ما ينعكس على النشاط ويشكل ضغطا على الفوائد التي ليست هي السبب معجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، 
وبقطاعنا المصرفي، ويجب ان  بالفعل حافظنا على الثقة بعملتناوقال "."الوحيد، الن الثقة والرؤية هما أساس ايضا

نعمل لتعزيز ثقة المستثمرين. فاليوم يجري تركيب المنطقة اقتصاديا، ولبنان ليس العبا فيها، مشيرا الى "ان "سيدر" 
 لدينا قطاع "اف وأض .هو المشروع الوحيد للبنان، ويفترض ان يعيد تأهيل البنية التحتية القادرة على توليد النمو

 ."استراتيجيا في المنطقة، وهو لمصلحة االقتصاد اللبناني وليس الصحاب المصارف يؤدي دورا مصرفي
لى وسيكون له نتائج سلبية ع"، "ورأى سالمة ان مشكلة لبنان ليست في المديونية بل في عجز الموازنة

على  %5 التي تقرر االلتزام بوعد خفض العجز"االقتصاد واالستثمار"، موضحا ان "قرار اإلصالح هو للدولة 
لنخفف الكلفة  %1بعمليات االكتتاب وبفائدة  2018ان مصرف لبنان شارك خالل الـ"خمس سنوات"، الفتا الى 
 ."من الدين. وهذه حدود قصوى %40على الدولة، وبات يملك 

لقد دعمنا خالل  .وصحح سالمة مقولة "ان مصرف لبنان أوقف القروض السكنية. هذا كالم غير صحيح
وبقدر  2019، موضحا ان ثمة رزمة جديدة خالل الـ"مليون دوالر من القروض السكنية 800يساوي ، ما 2018الـ

، "وتحديد حجم الرزمة سيتم قبل نهاية %7اإلمكانات التي يحددها الوضع النقدي تفاديا لرفع التضخم الذي تجاوز الـ
 ."السنة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان

ال خوف على لبنان بسبب "ى منخرطا في مشاريع المسؤولية االجتماعية"، وقالواكد ان مصرف لبنان سيبق
 ."روته البشرية وبسبب اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين ما زالوا متعلقين بهث
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Summary of Tripoli Port Statistics at October 2018 

compared with the same period of 2017 
Subject  1st  10 months  

2018 

1st 10  months  

2017 

+ / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Tripoli Port  

551 648 -97 -15 % 

Total Tonnage handled (tons) 1,479,175 1,625,364 -146,189 -9 % 

Total imports (tons) 1,204,979 1,289,913 -84,934 -7 % 

Total exports (tons)  274,196 335,451 -61,255 -18 % 

Total Cars handled (cars) 3,341 4,407 -1,066 -24 % 

Total containers (TEU) 17,664 10,486 +7,178 +68 % 

Total trailers  17,894 23,899 -6,005 -25 % 

Trailers discharged 9,611 12,338 -2,727 -22 % 

Trailers loaded 8,283 11,561 -3,278 -28 % 

Total Port revenues (USD) (million) 13,118  13,919 -801 

thousand  

-6 % 

 
 8201االجمالية ووارداته المرفئية حتى تشرين االول )أوكتوبر( بحركته يسجل تراجعا مرفأ طرابلس 

 مليون دوالر 13.118شاحنة  و 17.894حاوية،  17.664سيارة،  3.341مليون طن،  1.479باخرة،  551
بحركته االجمالية خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي، مقارنة مع تراجعا سجل مرفأ طرابلس 

 على مجموع وارداته المرفئية.التراجع  االعام الماضي. وقد انسحب هذالفترة عينها من 

 8201و  7201مقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر العشرة االولى من العامين 
، 2018و  2017وبينت المقارنة بحركة مرفأ طرابلس االجمالية خالل االشهر العشرة االولى من العامين  

 ة:الوقائع التالي
 بالمئة. 15باخرة ونسبته  97باخرة، أي بانخفاض قدره  648باخرة مقابل  551: بلغ مجموع البواخر
 146.189قدره   بانخفاضطنا، أي  625.364.1طنا مقابل  1.479.175: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع

 بالمئة.  9طن ونسبته 
 الشكل التالي: طنا على 1.479.175وتوزع هذا الوزن االجمالي البالغ 

طنا ونسبته  84.934قدره  بتراجعطنا، أي  289.913.1طنا مقابل  979.2041.: بلغ وزنها البضائع المستوردة
 بالمئة. 7

 18طنا ونسبته  61.255قدره  بانخفاضطنا، أي  335.451طنا مقابل  274.196: بلغ وزنها البضائع المصدرة
  بالمئة.

 بالمئة. 24سيارة ونسبته  1.066قدره بتراجع سيارة، أي  407.4سيارة مقابل  3.341بلغ  :مجموع السيارات
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حاوية نمطية ونسبتها  7.178حاوية، أي بزيادة قدرها  10.486 حاوية نمطية مقابل 17.614: مجموع الحاويات
 بالمئة.  68

شاحنة مفرغة من بواخر الرو/رو )عبارات(  17.894: بلغ مجموع الشاحنات المحملة بالبضائع المفرغة والمشحونة
 بالمئة. 25شاحنة ونسبته  6.005قدره  بتراجعشاحنة، أي  23.899والمشحونة عليها مقابل 

 :على الشكل التاليشاحنة  17.894وتوزع هذا المجموع البالغ 
 بالمئة. 22شاحنة ونسبته  2.727شاحنة، أي بانخفاض قدره  12.338شاحنة مقابل  9.611: بلغت الشاحنات المفرغة

شاحنة ونسبته  3.278قدره  بتراجعشاحنة، أي  11.561شاحنة مقابل  8.283: بلغت الشاجنات المشحونة بحرا
 بالمئة. 28

 نسحب على مجموع الواردات المرفئيةتراجع الحركة االجمالية ا
على  لباس بحركة مرفأ طرابلس االجمالية في االشهر العشرة االولى من العام الحالياالنخفاض وانعكس  

مليون دوالر للفترة عينها من العام  13.919مليون دوالر مقابل  13.118مجموع الواردات المرفئية التي بلغت 
 بالمئة. 6دوالر ونسبته ألف  801قدره  بتراجعالماضي، أي 

 طرابلسإعالن للمشاركة في مناقصات المشاريع في مرفأ 
من جهة ثانية، قالت ادارة مرفأ طرابلس أن مجلس االنماء واالعمار أعلن في الجريدة الرسمية والصحف  

بنك بات المتعهدين الراغبين بالتقدم للمشاركة في مناقصات المشاريع المتعلقة بتنفيذ قرض الاللبنانية عن استقبال طل
االسالمي في مرفأ طرابلس، ليصار الى تقييمها ضمن ما يعرف بـ "التقييم المسبق للمتعهدين المشاركين" ليصار 

على أن يعلن عن تلك المناقصات الى االعالن عن المقبولين الحقا، الذين يحق لهم المشاركة في المناقصات، 
 فور صدور النتائج للمتعهدين المقبولين.

********** 
 الجسر: قانون التجارة البرية أصبح مهيأ لمناقشته والتصويت عليه

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في تصريح على مواقع التواصل االجتماعي الى أنه  
اعادة درس وتعديل قانون التجارة في لجنة فرعية خاصة، كان لي شرف ترؤسها، سنوات من العمل على  9"بعد 

أنجزنا باالمس قانون "التجارة البرية" الجديد بتعديالته الكثيرة، وأصبح مهيأ لمناقشته والتصويت عليه إلقراره في 
 الهيئة العامة لمجلس النواب بعد أن أشبع بحثا في اللجان المشتركة".

يدة ثانية "جاءت هذه التعديالت لتكون أكثر مالءمة مع التشريعات التجارية الجديدة عالميا، وأضاف في تغر  
وأبرز ما فيها مواكبتها للحداثة وتشجيع االستثمار، فشكرا ألعضاء اللجنة الذين واكبوني، ولكل الزمالء الذين شاركوا 

 سة هذه التعديالت".في اللجان المشتركة والذين ناقشوا بجدية فائقة أثمرت إنجاز درا
********** 
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MEA signs $300 million deal with Rolls-Royce 

British company will provide support for Airbus aircraft engines 
Middle East Airlines (MEA), the national flag carrier, has signed a $300 million contract with 

British motor-maker Rolls-Royce, for the installation of Trent 7000 engines in four new Airbus 

aircraft, expected to be delivered in two years.  In addition to the cost of the engines, the 

contract covers maintenance throughout its service life with MEA, the purchase of spare 

engines, and the supply of parts, according to a MEA statement. 

MEA Chairman Mohamad El-Hout and Rolls-Royce Chairman Ian Davis signed the contract 

during the Lebanon-UK Business and Investment Forum in London. The Trent 7000 is Rolls-

Royce’s latest iteration in its Trent family of engines. The company will supply the engine with 

its TotalCare support service.  

“We are committed to ensuring our airline is at the leading-edge in terms of using technology,” 

El-Hout said. Rolls-Royce’s long-term TotalCare service is expected to optimize MEA’s 

maintenance costs.  The Trent 7000 will improve specific fuel consumption by ten percent 

compared to the Trent 700 while significantly reducing noise.  

MEA announced the purchase of the four new Airbus A330-900neo aircraft in late 2016. 

Delivery was supposed to start in 2019, but MEA requested the delivery to be postponed until 

2021. 

Businessnews.com      

********** 

Summary of containers handled at Beirut Port by October 2018 

 Compared with the same period of 2017 

Subjects 1st 10 months  

2018 (TEU) 

1st 10 months 

2017 (TEU) 

+ / - 

(TEU) 

+ / - % 

Total import containers : 529,674 : 526,714 : +2,960 +1 % 

Import containers full for local 

market 

347,649 356,231 -8,582 -2 % 

Import containers empty 4,439 9,377 -4,938 -53 % 

Import containers full/empty for 

transshipment 

177,586 161,106 +16,480 +10 % 

Total export containers : 534,256 : 519,816 : +14,440 +3 % 

Export containers  full with 

Lebanese cargoes 

70,786 83,480 -12,694 -15 % 

Re-export empty containers  285,482  276,493 +8,989 +3 % 

Re-export containers  full/empty  

transshipment  

177,988 159,843 +18,145  +11 % 

Total re-export containers 

transshipment 

355,574 320,949 +34,625 +11 % 

Total restowed containers on 

board vessels 

29,546  25,826 +3,720 +14 % 

Total general (TEU) 1,093,476 1,072,356 +21,120 +2  % 
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 2018شهر العشرة األولى من العام حركة الحاويات في مرفأ بيروت في االزيادة ب
المصدرة لك تحركة الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي و تراجع حركة الحاويات برسم المسافنة و ارتفاع 

 مألى ببضائع لبنانية
سجل مرفأ بيروت ارتفاعا بحركة الحاويات التي تداولها في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، مقارنة  

 بتلك المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي. 
حاوية للفترة ذاتها من العام الماضي،  1.072.356حاوية نمطية مقابل  1.093.476فقد تداول المرفأ  

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  21.120أي بارتفاع قدره 
 حاوية نمطية في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، كاآلتي: 1.093.476وتوزع هذا المجموع البالغ   

 2.960 اقدرهبزيادة حاوية، أي  526.714حاوية نمطية مقابل  529.674: بلغ مجموعها الحاويات المستوردة
 بالمئة. 1 احاوية نمطية ونسبته

حاوية، أي  519.816حاوية نمطية مقابل  534.256: بلغ مجموعها بحرا الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  14.440بارتفاع قدره 

حاوية، أي بزيادة  25.826حاوية نمطية مقابل  29.546: بلغ عددها الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبتها  3.720قدرها 

 كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي؟
حاوية  529.674وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي والبالغة  

 نمطية كاآلتي:
حاوية في  356.231حاوية نمطية مقابل  347.649بلغ عددها  :الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 2حاوية نمطية ونسبته  8.582قدره  بتراجعالفترة ذاتها من العام الماضي، أي 
حاوية  4.938 بتراجع قدرهحاوية، أي  9.377حاوية نمطية مقابل  4.439: بلغ عددها الحاويات المستوردة فارغة

 بالمئة. 53 نمطية ونسبته
 بارتفاع جيد حاوية، أي  161.106حاوية نمطية مقابل  177.586: بلغ عددها الحاويات المستوردة برسم المسافنة

 بالمئة. 10حاوية نمطية ونسبته  16.480قدره 

 ؟ 8201في االشهر العشرة االولى من العام  بحرا وكيف توزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها
في االشهر العشرة األولى من العام الحالي، بحرا كة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها وتوزعت حر  
 حاوية نمطية كاآلتي: 534.256والبالغة 

حاوية لألشهر العشرة  83.480حاوية نمطية مقابل  70.786: بلغ عددها الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية
 بالمئة. 15حاوية نمطية ونسبته  12.694قدره  بانخفاضاالولى ذاتها من العام الماضي، أي 
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غ مجموعها : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 3حاوية نمطية ونسبته  8.989حاوية، أي بارتفاع قدره  276.493حاوية نمطية مقابل  285.482

بارتفاع حاوية، أي  159.843حاوية نمطية مقابل  177.988: بلغ عددها الحاويات المعاد تصديرها برسم المسافنة
 بالمئة. 11حاوية نمطية ونسبته  18.145قدره ملموس 

 2018شهر العشرة االولى من العام مجموع حركة المسافنة في االرتفاع با
وبلغ مجموع الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في االشهر العشرة االولى من العام 

 ادرهقبزيادة كبيرة حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي، أي  320.949حاوية نمطية مقابل  355.574الحالي 
 بالمئة. 11 احاوية نمطية ونسبته 34.625

 2018شهر العشرة األولى من العام بالمئة من مجموع الحاويات في اال 33حصة حركة المسافنة الى ارتفاع 
وشكلت حركة الحاويات برسم المسافنة التي تداولها مرفأ بيروت في االشهر العشرة االولى من العام الحالي  
حاوية   1.093.476بالمئة من المجموع العام للحاويات البالغة  33حاوية نمطية ما نسبته  355.574والبالغة 

حاوية نمطية والتي تعامل معها مرفأ بيروت في الفترة ذاتها  320.949نمطية، بينما شكلت حركة المسافنة البالغة 
حاوية  1.072.356بالمئة من المجموع العام للحاويات التي تداولها والبالغة  30من العام الماضي ما نسبته 

 نمطية.
 مرفأ بيروت مركز محوري لعمليات المسافنة

وال بد من االشارة أخيرا الى أن ارتفاع حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت، يعود الى الزيادة  
تتخذ من المرفأ مركزا لعمليات المسافنة نحو مرافئ البلدان المجاورة بعدد شركات المالحة العالمية التي أصبحت 

 وال سيما سوريا.
********** 

 2018حتى تشرين االول في لبنان تراجع مجموع السيارات الجديدة المباعة 
أظهر البيان الصادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان أن مجموع السيارات الجديدة المباعة  

سيارة في الفترة ذاتها من العام  31.324سيارة مقابل  28.589العشرة االولى من العام الحالي بلغ  في االشهر
 بالمئة. 8.73سيارة ونسبته  2.735الماضي، أي بتراجع قدره 

 28.589وتوزع هذا المجموع للسيارات الجديدة المباعة في االشهر العشرة االولى من العام الحالي والبالغ  
 الشكل التالي:سيارة على 

سيارة  11.652فقد ظلت السيارات اليابانية الجديدة المباعة تحتل المرتبة االولى، حيث بلغ مجموعها  -
 20سيارة لألشهر العشرة االولى نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض طفيف قدره  11.672مقابل 

 بالمئة. 0.17سيارة ونسبتها 
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سيارة، أي بتراجع  10.558سيارة مقابل  8.221كما بقيت السيارات الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية بـ  -

 بالمئة. 22.13سيارة ونسبته  2.337ملموس قدره 
سيارة، أي بانخفاض قدره  6.190سيارة مقابل  5.563المرتبة الثالثة بـ وحافظت السيارات االوروبية على  -

 بالمئة. 10.13سيارة ونسبته  627
سيارة، أي بتراجع قدره  2.485سيارة مقابل  2.343كما احتفظت السيارات االميركية بالمرتبة الرابعة بـ  -

 بالمئة. 5.71سيارة ونسبته  142
سيارة، أي بارتفاع جيد قدره  419سيارات مقابل  810الخامسة بـ وحلت السيارات الصينية في المرتبة  -

 بالمئة. 93.32سيارة ونسبته  391
“KIA”  2018الكورية الجنوبية االكثر مبيعا في لبنان حتى تشرين االول 

الكورية الجنوبية ما تزال االكثر  ”KIA“وذكر بيان جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، أن سيارة  
سيارة  6.411سيارة مقابل  4.458مبيعا في لبنان خالل االشهر العشرة االولى من العام الحالي حيث بلغ عددها 

 بالمئة. 30.46سيارة ونسبته  1.953للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع قدره 
 4.114سيارة مقابل  3.740ضا في المرتبة الثانية بـ الكورية الجنوبية أي ”Hyundai“كما بقيت سيارة  -

 بالمئة. 9.09سيارة ونسبته  374سيارة، أي بانخفاض قدره 
سيارة، أي بتراجع قدره  3.733سيارة مقابل  3.687اليابانية بالمرتبة الثالثة بـ  ”Toyota“واحتفظت سيارة  -

 بالمئة. 1.23سيارة ونسبته  46
سيارة، أي  2.813سيارة مقابل  3.415بانية أيضا على المرتبة الرابعة بـ اليا ”Nissan“وحافظت سيارة  -

 بالمئة. 21.40سيارة ونسبته  602بارتفاع قدره 
سيارة، أي  1.697سيارة مقابل  1.335اليابانية أيضا في المرتبة الخامسة بـ  ”Suzuki“وراوحت سيارة  -

 بالمئة. 21.33سيارة ونسبته  362بانخفاض قدره 
سيارة، أي  1.520سيارة مقابل  1.330االميركية بالمرتبة السادسة بـ  ”Chevrolet“سيارة  واحتفظت -

 بالمئة. 12.5سيارة ونسبته  190بتراجع قدره 
سيارة، أي بانخفاض  1.524سيارة مقابل  1.225الفرنسية في المرتبة السابعة بـ  ”Renault“وبقيت سيارة  -

 بالمئة. 19.62سيارة ونسبته  299قدره 
سيارة، تبعتها في المرتبة التاسعة سيارة  924اليابانية المرتبة الثامنة بـ  ”Mitsubishi“واحتلت سيارة  -

“Honda”  سيارة، وحلت سيارة  777اليابانية بـ“Mercedes”  سيارة. 734االلمانية في المرتبة العاشرة بـ 
********** 
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 القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن ارتفاع عدد هجمات 
 .2018خالل االشهر التسعة االولى من العام 

في  ”International Maritime Bureau (IMB)“أفاد التقرير الصادر عن المكتب البحري الدولي 
 Maritime( لندن، أن عدد هجمات القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن )ICCغرفة التجارة الدولية )

Piracy and armed robbery against ships في االشهر التسعة االولى من العام الحالي، ارتفع عما كان )
عملية ونسبته  35عملية، بارتفاع قدره  121عملية مقابل  156عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد بلغ 

بواخر تم صعود القراصنة على  107عملية على الشكل التالي:  156بالمئة. وتوزعت هذه العمليات البالغة  29
باخرة تم إطالق النار عليها  13(، attempted attackباخرة محاولة االعتداء عليها ) 32(، boardedمتنها )

(fired upon و ،)بو  4( اخر تم خطفهاhijacked.) 

وأوضح التقرير أن الفصل الثالث من العام الحالي لم يشهد أي عملية خطف لباخرة، وذلك للفصل الثاني 
( خالل االشهر التسعة االولى من العام hijackedعلى التوالي. وأشار الى ارتفاع عدد البحارة الذين خطفوا )

 ي.ضبحار للفترة ذاتها من العام الما 80بحارا مقابل  112الحالي، حيث بلغ عددهم 
أنه مع ترحيبه بتراجع عمليات خطف  Pottengal Mukundanوصّرح مدير المكتب البحري الدولي 

السفن خالل الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي، إال أن هجمات القراصنة مستمرة باالرتفاع، لذلك دعا 
الحكومات الى االسراع لالستفادة من الخدمات التي يقدمها المكتب البحري الدولي من جهة، والسفن الى اتخاذ كافة 

، والقباطنة للمزيد من اليقظة من جهة أخرى لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد االجراءات الوقائية
 السفن.

عملية من  57وتابع التقرير أن خليج غينيا شهد العدد االكبر من عمليات القرصنة البحرية، حيث بلغ 
تها، النيجيرية تقوم بواجبا عملية ارتكبت قبالة سواحل نيجيريا. علما أن البحرية 41عملية من بينها  156أصل 

فهي تستجيب ألي طلب نجدة أو استغاثة تتلقاها من أي باخرة تتعرض لهجوم من قبل القراصنة. كما أشار الى 
 الغاني.  ”Takoradi“ارتفاع عدد السفن التي صعد القراصنة على متنها قبالة مرفأ 

( خالل ransomلحصول على فدية )بحار خطفهم القراصنة ل 39بحارا من أصل  37وذكر التقرير أن 
بحارا تم خطفهم من  12هجمات قبالة سواحل نيجيريا، من بينهم  4بحارا تم خطفهم في  29هجمات، كما أن  7

 .2018خالل شهر أيلول )سبتمبر(  ”Bonny“( خالل رسوها قبالة جزيرة bulk carrierبواخر الدوكمة )
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وأوضح التقرير أن نشاط القراصنة في مناطق أخرى في العالم أصبح متدنيا جدا، ال سيما قبالة السواحل 
الصومالية التي لم تشهد أي عملية قرصنة بحرية، بالرغم من أنها كانت المنطقة االكثر تعرضا لهجمات القراصنة، 

في شهر أيلول  ”Malaysia“و  ”Semporna“علما أن صيادين تعرضا للخطف من قبل القراصنة قبالة سواحل 
 .2018)سبتمبر( 

ناقلة نفط  56كما فّصل التقرير أنواع البواخر التي تعرضت لهجمات القراصنة على الشكل التالي: 
(tanker ،)51 ( ناقلة دوكمةbulk carrier ،)13 ( باخرة حاوياتcontainer و )باخرة من أنواع مختلفة  36
(other.) 

 الدولية للمالحة في بيروتالغرفة        

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

Compared with August 2018 

 
+/-  % +/-  

(USD million) 

August  2018 

(USD million) 

September 2018  

(USD million) 

Subject 

-21 % -382 1820 1438 Total import 

-7 % -15 229 214 Total export 

-23 % -367 1591 1224 Total deficit 

 

 

Lebanon Trade deficit down to USD 1224 million in September 2018 

 مليون دوالر  214مليون دوالر وفاتورة التصدير الى  1438انخفاض فاتورة االستيراد الى 
 8201مليون دوالر في أيلول )سبتمبر(  1224وعجز الميزان التجاري الى 

أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن قيمة فاتورتي االستيراد والتصدير عبر كافة المرافئ والبوابات خالل  
شهر أيلول )سبتمبر( الماضي، جاءت أصغر مما كانت عليه في شهر آب )أغسطس( المنصرم. وقد أدى 

 ستيراد الى تراجع ملموس بعجز الميزان التجاري.االنخفاض الكبير بانخفاض فاتورة اال

 8201تراجع فاتورة االستيراد في أيلول 
مليون  1820مليون دوالر في أيلول الماضي، مقابل  1438فقد بلغت قيمة فاتورة االستيراد الى لبنان  

 بالمئة. 21مليون دوالر ونسبته  382دوالر في آب المنصرم، أي بتراجع قدره 
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 وانخفاض فاتورة التصدير

مليون دوالر، أي بتراجع  229مليون دوالر مقابل  214كما انخفضت قيمة فاتورة التصدير من لبنان الى  
 بالمئة. 7مليون دوالر ونسبته  15قدره 

 وتراجع عجز الميزان التجاري
بفاتورة االستيراد في أيلول الماضي الى تراجع عجز الميزان التجاري الى  الملموسوأدى االنخفاض   

مليون  دوالر ونسبته  367مليون دوالر في آب المنصرم، أي بانخفاض قدره  1591مليون دوالر مقابل  1224
 بالمئة. 23

 2018الى لبنان في أيلول بالتصدير االولى الصين 
مليون دوالر  160احتلت الصين كعادتها المرتبة االولى بالتصدير الى لبنان خالل ايلول الماضي بتصديرها سلعا بـ -

 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  4مليون دوالر في آب الماضي، أي بانخفاض قدره  164مقابل 
مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  191مليون دوالر مقابل  145بـ بينما حلت اليونان في المرتبة الثانية بتصديرها -

 بالمئة. 24مليون دوالر ونسبته  46

مليون  73مليون دوالر مقابل  104في حين تقدمت الواليات المتحدة االميركية لتحتل المرتبة الثالثة بتصديرها بـ -
 بالمئة. 42مليون دوالر ونسبته  31دوالر، أي بارتفاع قدره 

 2018في ايلول ما تزال االولى باالستيراد من لبنان االمارات العربية المتحدة 
مليون دوالر مقابل  45بالمرتبة االولى باالستيراد من لبنان في أيلول الماضي بـاالمارات العربية المتحدة واحتفظت  -

 لمئة.با 22 امليون دوالر ونسبته 8 اقدره  بزيادةمليون دوالر في آب المنصرم، أي  37

أيضا في  مليون دوالر 18مليون دوالر مقابل  18الى المرتبة الثانية بـاحدى المراتب الخلفية من سوريا وتقدمت  -
 .شهر آب الماضي.

مليون  2مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  17مليون دوالر مقابل  15المرتبة الثالثة بـاحتفظت السعودية ببينما  -
 بالمئة.  12دوالر ونسبته 

 2018في ايلول بالمئة من فاتورة االستيراد تمت عبر مرفأ بيروت  68
من جهة ثانية، أفادت احصاءات الجمارك اللبنانية أن القيمة االجمالية للبضائع المستوردة عبر مرفأ 

بالمئة من القيمة  68مليون دوالر أي ما نسبته  979بيروت في أيلول الماضي، ما تزال االكبر حيث بلغت 
مليون   1372مليون دوالر، مقابل  1438ية للبضائع المستوردة عبر كافة المرافئ والبوابات والبالغة االجمال

بالمئة من القيمة االجمالية  75دوالر قيمة البضائع المستوردة عبر مرفأ بيروت في آب المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 29مليون دوالر ونسبته  393مليون دوالر أي بانخفاض قدره  1820لفاتورة االستيراد والبالغة 
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 330بالمئة، مقابل  22مليون دوالر أي ما نسبته  322كما ظل مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ -
 بالمئة. 2مليون دوالر ونسبته  8بالمئة، أي بانخفاض قدره  18مليون دوالر، أي ما نسبته 

مليون دوالر، أي ما  85بالمئة مقابل  8مليون دوالر، أي ما نسبته  117واحتفظ مرفأ طرابلس بالمرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 38مليون دوالر ونسبته  32قدره بارتفاع بالمئة، أي  5نسبته 

 8201في أيلول مرفأ بيروت بالمئة من فاتورة التصدير تمت عبر  51
احتفظ بالمرتبة االولى في أيلول الماضي بتصديره بضائع لبنانية مرفأ بيروت كما أظهرت االحصاءات أن 

 بالمئة من القيمة االجمالية للبضائع المصدرة عبر كافة المرافئ والبوابات 51مليون دوالر، أي ما نسبته  110بـ
مليون دوالر قيمة البضائع المصدرة عبر مطار رفيق الحريري في آب   120مليون دوالر، مقابل  214والبالغة 

مليون دوالر، أي بتراجع قدره  229بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير البالغة  52المنصرم، أي ما نسبته 
 بالمئة. 8مليون دوالر ونسبته  10

 68بالمئة مقابل  27مليون دوالر أي ما نسبته  57بالمرتبة الثانية بتصديره بـلحريري الدولي مطار رفيق اواحتفظ  -
 بالمئة. 16مليون دوالر ونسبته  11قدره بانخفاض بالمئة، أي  30مليون دوالر أي ما نسبته 

مليون دوالر أي  20بالمئة، مقابل  13مليون دوالر أي ما نسبته  27وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ -
 بالمئة. 35مليون دوالر ونسبته  7قدره  بارتفاعبالمئة، أي  9ما نسبته 

 2018تراجع حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في ايلول 
ليون م 832من ناحية ثانية، بلغت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان خالل شهر ايلول الماضي 

مليون دوالر. بينما  1438بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير الى لبنان والبالغة  58دوالر، أي ما نسبته 
مليون دوالر، أي ما نسبته  1131كانت حصة البلدان العشرة االولى المصدرة الى لبنان في شهر آب المنصرم 

 299مليون دوالر، أي بانخفاض قدره  1820الى لبنان والبالغة بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة التصدير  62
 بالمئة. 26مليون دوالر ونسبته 

 2018وارتفاع حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان في ايلول 
مليون دوالر، أي  132بينما بلغت حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان في شهر ايلول الماضي 

مليون دوالر. في حين بلغت  214بالمئة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبالغة  62نسبته ما 
بالمئة  53مليون دوالر، أي ما نسبته  121حصة البلدان العشرة االولى المستوردة من لبنان في شهر آب المنصرم 

مليون دوالر ونسبته  11مليون دوالر، أي بارتفاع قدره  229غة من القيمة االجمالية لفاتورة االستيراد من لبنان والبال
 بالمئة. 9
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Top 10 Exporting Countries to Lebanon in September 2018  

compared with August 2018 
 

+/- % +/- million 

USD 

August 2018  

  (million) (USD) 

September  2018  

(million) (USD) 

Country 

 

-2 % -4 164 160 1- China 

-24 % -46 191 145 2- Greece 

+42 % +31 73 104 3- USA 

-4 % -4 95 91 4- Germany 

-42  % -58 139 81 5- Italy 

-76 % -207 271 64 6- Turkey 

+23 % +11 48 59 7- UAE 

-29 % -19 66 47    8- Suisse 

- - 47 47 9- France 

-8 % -3 37 34 10- Royaume Uni  

-26% -299 1131 832 Total (USD) (million) 

 

 

 

Top 10 Importing Countries from Lebanon in September 2018  

compared with August 2018 
  

+/- % +/- million 

USD 

August  2018   

(million) (USD) 

September  2018  

(million) (USD) 

Country 

+22 % +8 37 45 1- UAE 

- - 18 18 2- Syria 

-12 % -2 17 15 3- Saudi Arabia 

-33 % -6 18 12 4- Iraq 

+100 % +9 - 9 5- Bangladesh 

+14 % +1 7 8 6- Turkey 

-11 % -1 9 8 7- Qatar 

- - 6 6 8- Jordan 

- - 6 6 9- Kuwait 

+67 % +2 3 5 10- Algerie 

+9  % +11 121 132 Total (USD) (million) 

 

********** 
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 بحث موضوع الترانزيت بين لبنان وسوريايفنيانوس 
عقد وزير االشغال العامة والنقل في حكومة تصريف االعمال يوسف فنيانوس اجتماعا في مكتبه، ضم، 

لسوري ا –وزير الصناعة في حكومة تصريف االعمال حسين الحاج حسن، االمين العام للمجلس االعلى اللبناني 
المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البحري الهام  نصري الخوري،

إجراءات التعاون والتنسيق ونقل البضائع بين لبنان وسوريا والترانزيت والرسوم المفروضة “وتم البحث في  .خباز
 .”السوريةعلى الشاحنات اللبنانية عند دخولها وخروجها وعبورها من االراضي 

لبنان ال يفرض اي رسوم على الشاحنات السورية عند الدخول والخروج “واشار الوزير فنيانوس الى ان 
ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين، بحيث يتم اعفاء الشاحنات اللبنانية “، مؤكدا ”من االراضي اللبنانية

المراكز الحدودية سواء عند دخولها وخروجها وعبورها من االراضي العادية والمبردة من الرسوم المفروضة عليها من 
زالة المعوقات امام “ولفت الى  .”السورية عقد اجتماع ثنائي بين الوزارء المعنين لمناقشة هذه المواضيع ومعالجتها وا 

 .”حركة التجارة بين البلدين
********** 

2018, une année à oublier pour l’immobilier libanais, regrette Ramco 
Incontestablement, 2018 restera comme un très mauvais cru pour le secteur immobilier 

libanais. L’année a été une avalanche de mauvaises nouvelles. Tous les indicateurs sont dans 

le rouge et confirment la crise : le nombre de chantiers diminue, les prix et les loyers sont en 

baisse, les marges de négociation augmentent, de plus en plus de projets sont à l’arrêt, le 

nombre des invendus et des produits non loués s’accumulent, etc. 

À ces indicateurs, s’ajoutent l’impasse politique et la déprime économique. L’année 2018 a 

surtout été marquée par la suspension des prêts subventionnés et par la hausse des taux 

d’intérêt. C’est une évidence, l’accès à la propriété est de plus en plus difficile pour les 

ménages. Seuls les acheteurs qui peuvent payer comptant sont avantagés. 

Dans un tel climat, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Depuis plusieurs mois, le marché 

immobilier est proche de l’arrêt et n’arrive pas à sortir du marasme actuel. 

Pourtant, la demande existe. Assurément, elle est limitée et elle s’affaiblit, mais elle n’a pas 

totalement disparu. Il y a toujours des personnes à la recherche d’un appartement, d’un bureau 

ou d’un magasin. Toutefois, l’acheteur et le locataire se sentent en position de force. Ce n’est 

pas une nouveauté. La situation actuelle les avantage et ils veulent en profiter avec des contre-

offres de plus en plus agressives. Aux propriétaires d’accepter ou de refuser. 

Dans un tel contexte, à quoi s’attendre pour 2019 ? Certains insistent pour dire que la période 

actuelle est idéale pour faire de bonnes affaires et que 2019 offrira des opportunités. D’autres 

plus pessimistes affirment que la situation ne va pas s’améliorer à court terme et que les prix 

vont continuer à baisser. Cette dernière théorie repose sur les rumeurs d’une dévaluation 

monétaire et d’une panique généralisée du marché. Ce qui est sûr et que si les conditions de 

crédit immobilier ne s’améliorent pas, aucune issue positive et rapide n’est à attendre. Malgré 

ces scénarios catastrophes, beaucoup de propriétaires sont encore réticents à réajuster 
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leur prix. Leur obstination à ne pas s’adapter à la crise est stupéfiante. S’il existe des prix cassés 

de 20 à 40 % dans certains cas, il est faux de croire que tous les appartements sont bradés et 

que tous les loyers des boutiques et des logements sont cohérents. Il y a encore une forte 

résistance de la part des propriétaires. Pour preuve, le marché foncier à Beyrouth est paralysé 

par l’entêtement des propriétaires. Les vendeurs se montrent toujours aussi gourmands et leur 

prix n’est pas en corrélation avec l’évolution du marché. Quelle hérésie de maintenir des prix 

élevés quand toutes les valeurs des appartements, des magasins et des bureaux sont à la baisse 

! Quel promoteur peut investir dans une telle situation ? Ainsi, il ne faut pas s’étonner que les 

mises en chantier régressent, que les architectes aient moins de travail et que tous les métiers 

liés à la construction soient pénalisés. 

L’Orient Le Jour 

********** 

 ضاهر: نؤيد المحافظة على البيئة في موازاة حماية الصناعة وندعو الدولة لوضع خطة 
 شاملة لمكافحة التلوث
ء يهدف للمحافظة على البيئة والحد من التلوث"، أعلن النائب ميشال ضاهر في بيان تأييده "أي عمل أو إجرا

مشددا على "ضرورة التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة كافًة من ضمن مقاربة شاملة لضمان حماية جميع 
 ."اللبنانيين من أخطار التلوث البيئي، خاصة وأن أي ضرر ناتج عن التلوث سيصيب عائالتنا وأوالدنا بالضرر

، لكنه أشار إلى أنه "في المقابل يجب أن تكون المعالجة ""اإلستعداد لتدارك أي خطأ من الصناعيينوأكد 
موضوعية وفّعالة آخذة بعين اإلعتبار األضرار اإلقتصادية واإلجتماعية التي ستنتج عن استمرار اعتماد طريقة المعالجة 

  ."ناعة واالقتصاد الوطني عامةالعشوائية المعتمدة حاليا، والتي تعتبر تدميرية لقطاع الص
عاما، أن يستفيق البعض فجأة لرمي التهم وتحميل 60وقال :"من غير المنطقي بعد السكوت الكلي وألكثر من 

المسؤوليات عشوائيا يمينا ويسارا"، مستنكرا "اعتماد بعض أجهزة الدولة أساليب غير مقبولة اعالميا إلظهار فعاليتها بعد 
التقاعس واإلهمال، ولجوء بعض األطراف السياسية إلى المزايدات الشعبوية واإلعالمية ألهداف عشرات األعوام من 

ضّيقة، غير آبهين بالنتيجة المترتّبة عن هذه التصرّفات غير المسؤولة، ألن انعدام المقاربة الشاملة سيسهم في تدمير 
 ."ائالت المستفيدة منهالقطاع الصناعي واإلقتصادي، وبالتالي إلى تشريد مئات وآالف الع

ودعا ضاهر الدولة إلى "وضع خّطة شاملة لوقف عملية تلّوث األنهر والعمل مع القطاع الخاص بطريقة شفافة 
من مشكلة تلوث الليطاني"، وسائال :"كيف  %10وواضحة وواقعية"، مضيفا "أنَّ القطاع الخاص اليتسبب بأكثر من 

األخرى، الناتجة عن الصرف  % 90والتغاضي عن األسباب الحقيقية لنسبة ال  يمكن تحميل هذا القاطع كامل المسؤولية
 الصحي وغيره من العوامل؟ 

وختم :" نعود ونؤكد أنَّ هناك فرصة للتالقي والحوار إليحاد حّل مربح لجميع األطراف، وتحقيق المحافظة 
ر ومواجهة الوضع المزري خاصة في منطقة على البيئة والقطاع الصناعي في آن واحد ما يسمح القتصادنا باإلستمرا

 ."زحلة والبقاع، وهي بأمس الحاجة إلى توفير آالف فرص العمل التي ال يمكن تأمينها إال عبر الصناعة
********** 
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Summary of Beirut Port Statistics in October 2018 

compared with September 2018  

 
Subjects October 2018 September 2018 + / - + / - % 

Number  of vessels which called at 

Beirut Port 

167 167 - - 

Total Tonnage handled (tons) 

(thousand) 

688 623 +65  +10 % 

Total  imports for Lebanese markets 

(tons) (thousand) 

595 538 +57 +11 % 

Total  exports (Lebanese cargoes) (tons) 

(thousand) 

93 85 +8 +9 % 

Total Containers handled (TEU) 116,338 110,652 +5,686 +5 % 

Total containers imported (TEU) 55,573 51,131 +4,442 +9 % 

Total containers imported for local 

market (TEU) 

35,044 31,129 +3,915 +13 % 

Total containers imported empty (TEU)  302 1,738 -1,436 -83 % 

Total containers imported for 

transshipment  (TEU) 

20,227 18,264 +1,963 +11 % 

Total containers exported  (TEU)  57,241 55,101 +2,140 +4 % 

Total containers exported with Lebanese 

goods (TEU) 

7,754 8,065 -311 -4 % 

Total containers re-exported empty 

(TEU) 

28,932 29,015 -83 -1 % 

Total containers re-exported 

(transshipment) (TEU) 

20,555 18,021 +2,534 +14 % 

Total containers transshipment (TEU) 40,782 36,285 +4,497 +12 % 

Total containers restowed on board 

vessel (TEU) 

3,524 4,420 -896 -20 % 

Total cars handled (cars) 6,568 2,750 +3,818 +139 % 

Total imported cars (cars) 6,018 2,471 +3,547 +144 % 

Total re-exported cars by sea (cars) 550 279 +271 +97 % 

Total port revenues (USD) (million)  20,689 16,629 +4,060 +24 % 

Total harbor master fees (USD) 

(thousand)  

326 301 +25 +8 % 

Total Port revenues & harbor master 

fees (USD) (million)  

21,015 16,930 +4,085 +24 % 
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 نسحب على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء اارتفاع الحركة االجمالية في مرفأ بيروت 
 8201في تشرين االول )أوكتوبر( 

 مليون دوالر 21.015سيارة و  6.568ألف حاوية نمطية،  116.338ألف طن،  688باخرة،  167
أظهرت االحصاءات أن حركة مرفأ بيروت االجمالية في شهر تشرين االول )أوكتوبر( الماضي، جاءت  

لى مجموع عانعكس ايجابا أكبر مما كانت عليه في شهر أيلول )سبتمبر( المنصرم. كما بينت أن ارتفاع الحركة 
 مرفئية ورئاسة الميناء.الواردات ال

 2018يروت في أيلول وتشرين االول مقارنة بحركة مرفأ ب
 وافادت المقارنة بحركة مرفأ بيروت االجمالية في شهري أيلول وتشرين االول االرقام التالية:

 العدد نفسه أليلول الماضي.مقابل  تشرين االولباخرة في  167: بلغ عدد البواخر

ألف طن ونسبته  65ألف طن، أي بارتفاع قدره  623ألف طن مقابل  688: بلغ وزنها االجمالي كميات البضائع
 بالمئة. 10

 ألف طن في تشرين االول الماضي على الشكل التالي: 688وتوزع هذا المجموع البالغ 

 57سن قدره ألف طن، أي بتح 538ألف طن مقابل  595: بلغ وزنها البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 11ألف طن ونسبته 

 9آالف طن ونسبتها  8ألف طن، أي بزيادة قدرها  85ألف طن مقابل  93: بلغ وزنها البضائع اللبنانية المصدرة
 بالمئة.

 8201ارتفاع مجموع الحاويات في تشرين االول 
حاوية نمطية  116.338ل الى وارتفع مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت في شهر تشرين االو     

 بالمئة. 5حاوية نمطية ونسبته  5.686قدره  حاوية في شهر أيلول الماضي، أي بتحسن 110.652مقابل 
 حاوية نمطية في شهر تشرين االول الماضي، كاآلتي: 116.338وتوزع هذا المجموع البالغ  

حاوية في أيلول الماضي، أي بارتفاع قدره  131.51حاوية نمطية مقابل  55.573: بلغت الحاويات المستوردة
 بالمئة. 9حاوية نمطية ونسبته  4.442

حاوية، أي بزيادة قدرها  55.101حاوية نمطية مقابل  57.241: بلغت الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا
 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبتها  2.140

 896حاوية، أي بتراجع قدره  4.420حاوية نمطية مقابل  524.3: بلغت الحاويات المعاد تستيفها على متن السفن
 بالمئة. 20حاوية نمطية ونسبته 
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 ؟ 8201كيف توزعت حركة الحاويات المستوردة في تشرين االول 
 حاوية نمطية كاآلتي: 55.573وتوزعت حركة الحاويات المستوردة في تشرين االول الماضي والبالغة 

حاوية في أيلول  31.129حاوية نمطية مقابل  35.044: بلغت الحاويات المستوردة برسم االستهالك المحلي
 بالمئة. 13حاوية نمطية ونسبته  3.915المنصرم، أي بتحسن قدره 

 ةحاوي 1.436قدره  بانخفاضحاوية، أي  1.738حاوية نمطية مقابل  302: بلغت المستوردة فارغةالحاويات 
 بالمئة. 83نمطية ونسبته 

 اقدرهبزيادة جيدة حاوية، أي  18.264حاوية نمطية مقابل  20.227: بلغت الحاويات المستوردة برسم المسافنة
 بالمئة. 11 احاوية نمطية ونسبته 1.963

 ؟ 8201حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في تشرين االول وكيف توزعت 
 57.241وتوزعت حركة الحاويات المصدرة والمعاد تصديرها بحرا في تشرين االول الماضي والبالغة 

 حاوية نمطية، كاآلتي:
حاوية في أيلول المنصرم،  065.8حاوية نمطية مقابل  7.754بلغت  الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية:

 بالمئة. 4حاوية نمطية ونسبته  311قدره  بتراجعأي 
  28.932غت : بلالحاويات المعاد تصديرها فارغة بعد تفريغها من البضائع المستوردة برسم االستهالك المحلي

 بالمئة. 1حاوية نمطية ونسبته  83قدره  بانخفاضحاوية، أي  29.015حاوية نمطية مقابل 

رتفاع جيد حاوية، أي با 18.021حاوية نمطية مقابل  20.555: بلغت ويات المعاد تصديرها برسم المسافنةالحا
 بالمئة. 14حاوية نمطية ونسبته  2.534قدره 

 2018رسم المسافنة في تشرين االول مجموع حركة الحاويات بب جيدارتفاع 
حركة الحاويات برسم المسافنة التي تعامل معها مرفأ بيروت في تشرين االول ا بوبينت االحصاءات ارتفاع 
بزيادة حاوية لشهر أيلول المنصرم، أي  36.285حاوية نمطية مقابل  40.782حيث بلغ مجموعها الماضي 
 بالمئة. 12 احاوية نمطية ونسبته 4.497 اقدرهملموسة 

 8201حركة السيارات في تشرين االول وزيادة ب
 6.568ها فبلغ مجموعارتفاعا وسجلت حركة السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في تشرين االول الماضي          

 بالمئة. 139 اسيارة ونسبته 3.818 اقدرهبزيادة كبيرة سيارة في أيلول المنصرم، أي  2.750سيارة مقابل 
 ي، كاآلتي:سيارة في تشرين االول الماض 6.568وتوزع هذا المجموع البالغ  

 بالمئة. 144سيارة ونسبته  3.547قدره بارتفاع سيارة، أي  2.471سيارة مقابل  6.018: بلغت السيارات المستوردة
  97سيارة ونسبته  271قدره  جيد سيارة، أي بارتفاع 279سيارة مقابل  550: بلغت السيارات المعاد تصديرها بحرا

  بالمئة.
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 على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء  انعكس ايجاباارتفاع الحركة 

 21.015 فبلغارتفاعا ملموسا وسجل مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء في تشرين االول الماضي  
 24 امليون دوالر ونسبته 4.085 اقدرهبزيادة مليون دوالر في أيلول المنصرم، أي  16.930مليون دوالر مقابل 

 مليون دوالر كاآلتي: 21.015وتوزع هذا المجموع البالغ  بالمئة.

مليون  4.060 اقدرهبزيادة جيدة مليون دوالر، أي  16.629مليون دوالر مقابل  20.689: بلغت الواردات المرفئية
 بالمئة. 24 ادوالر ونسبته

 8ألف دوالر ونسبته  25قدره  بارتفاعألف دوالر، أي  301ألف دوالر مقابل  326: بلغت واردات رئاسة الميناء
 **********     بالمئة.

 2018مليارات دوالر ايرادات قناة السويس في االشهر العشرة االولى من العام  4.8
س في االشهر العشرة االولى من العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها ارتفعت ايرادات قناة السوي 

بالمئة. وكانت  10.3مليون دوالر وبنسبة  500مليارات دوالر، بزيادة  4.8من العام الماضي، فقد بلغ مجموعها 
مليون  469.7مقارنة مع  مليون دوالر في تشرين االول )أوكتوبر( من العام الحالي، 506.1ايرادات القناة قد بلغت 

 بالمئة. 7.75مليون دوالر ونسبته  36.4دوالر في الشهر ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع 
من جهة ثانية، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة االقتصادية العامة لمنطقة  

مليارات دوالر  5.3، مقابل 2018دوالر خالل العام  مليارات 6القناة، أن عائدات القناة على وشك الوصول الى 
 بالمئة. 13.21مليون دوالر ونسبته  700، أي بنمو جيد قدره 2017في العام 
وتعتبر قناة السويس ممر الشحن البحري االسرع بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة  

 ت المغتربين العاملين خارج مصر.للحكومة المصرية مع عائدات السياحة وتحويال
********** 

 البواخر الرافعة للعلم العراقي مجددا في المرافئ االوروبية
أعلنت وزارة النقل العراقية عن عودة الخط البحري العراقي الى الموانئ االوروبية بعد انقطاع استمر أكثر  

من ثالثة عقود. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها "أن الخط البحري العراقي تمت إعادته لالبحار الى الموانئ 
قدير لحماية البواخر في حوض المتوسط بنجاح وت نسيالفر االوروبية بعد اجتياز الباخرة "الحدباء" تفتيش النادي 

 **********     ممتاز".
 عالميا في مجال النقل البحري 14االمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الـ

قال وزير تطوير البنية التحتية في االمارات العربية المتحدة الدكتور عبد اهلل بن محمد بلحيف النعيمي،  
لت المرتبة الرابعة عشرة في العالم في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات االداء أن االمارات احت

الرئيسية في أنشطة صناعة النقل البحري العالمي، حسب نتائج التقرير الذي أعدته مؤسسة مينون االقتصادية 
 .”DNVGL“الدولية وشركة التصنيف العالمية 
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تطور مؤشرات صناعة النقل  أن هذا التقرير عمل على تحديد مراتب الدول في مجال النعيمي وأضاف 
وهذا الترتيب اعتمد بعمق على مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالقدرات البحرية واألداء. وفي إطار  البحري.

 20في المرتبة الـ، جاءت 2018ترتيب دولة االمارات العربية المتحدة في مختلف المؤشرات في هذا التقرير للعام 
في مجال  30الـالمرتبة و  ،التمويل البحري والقانونفي مجال  22الـالمرتبة و  ،النقل البحري والمالحةفي مجال 

عالميا لتحل  3الـالمرتبة و الخدمات اللوجستية وحجم مناولة الحاويات في مجال  4الـالمرتبة و  ،التكنولوجيا البحرية
 االمارات وفق الترتيب العام بالمرتبة الرابعة عشرة.

********** 
Transpac rates more than double from last year in rush to beat tariffs 

TRANSPACIFIC freight rates - in both directions - have more than doubled year on year, says 

Freightos, the online international freight market place that publishes the Freightos Baltic Index 

(FBX) in conjunction with the Baltic Exchange. 

The reason, widely known throughout the international shipping community, is the Sino-

American trade war as shippers rush to import cargo before tariffs bite from January. 

Freightos says the FBX shows freight rates from China to the West Coast have increased by 

130 per cent and China to the east coast by 126 per cent over where they were a year earlier, 

reports American Shipper. 

"Containerships on the Asia to East Coast North America trading lane are currently full to 

brimming, providing carriers with a nice bounty in the form of greatly inflated spot market 

freight rates, which are currently more than twice the amount they were this time last year," 

said Drewry in the latest edition of its Container Insight Weekly. 

"Carriers have done a far better job of managing capacity on the Asia-ECNA (East Coast North 

America) route than for other East-West trades, rewarded with much higher freight rates. We 

suspect that they will adopt a wait and see approach with regards to the January tariffs and will 

look to protect the gains by removing some tonnage if necessary."  

American Shipper 

********** 
 2018انخفاض حجم البضائع وارتفاع عدد الحاويات في مرفأ العقبة في االشهر العشرة االولى من العام 

أظهرت االحصاءات أن مرفأ العقبة االردني سجل ارتفاعا بحركة الحاويات التي تعامل معها في االشهر  
العشرة االولى من العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما بينت تراجعا بالوزن 

حاوية، أي  726.163حاوية نمطية مقابل  751.565االجمالي للبضائع التي تداولها، فقد بلغ مجموع الحاويات 
 14.485بالمئة. في حين تراجع الوزن االجمالي للبضائع الى  3.51حاوية نمطية ونسبتها  25.402بزيادة قدرها 

 بالمئة. 9.90مليون طن ونسبته  1.591مليون طن، أي بانخفاض قدره  16.076مليون طن مقابل 
مليون طن في االشهر العشرة االولى من العام الحالي   14.485بالغ وتوزع هذا الوزن االجمالي للبضائع ال 
 كاآلتي:
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ألف طن ونسبته  936مليون طن، أي بتراجع قدره  10.861ماليين طن مقابل  925.9: بلغ وزنها البضائع الواردة

 بالمئة. 8.62
ألف  655ماليين طن، أي بانخفاض قدره  5.215ماليين طن مقابل  4.560: بلغ وزنها البضائع الصادرة بحرا

 بالمئة. 12.56طن ونسبته 
 8.651سيارة، أي بتراجع قدره  97.145سيارة مقابل  88.494المستوردة الى  عدد السياراتكما انخفض  

 بالمئة. 8.91سيارة ونسبته 
ويعتبر مرفأ العقبة هو المعبر المائي الوحيد لألردن، حيث يطل على البحري االحمر ويشكل المرفق  

 االقتصادي األهم لتجارة االردن مع العالم الخارجي.
********** 

Bigger vessels go north-south as mega ships dominate Asia-Europe 
EVERYONE knows that as box ships get bigger there are fewer afloat and that they now 

dominate the Asia-Europe trade. Less widely known is that bigger ships than ever before are 

now dominating north-south trades. The average vessel size on the Asia to Mexico trade 

increased 32 per cent between October 2015 and October 2018, from 6,402 TEU to 8,451 TEU, 

while average vessel sizes on the North Europe to Mexico trade increased 39.5 per cent, from 

4,566 TEU to 6,369 TEU, notes Blue Water Reporting. 

The sharp increase in average vessel size on the Asia to Mexico and North Europe to Mexico 

trades largely can be attributed to Mexico in general becoming a booming car manufacturing 

hub. "Mexico has risen to become the seventh-largest car manufacturer in the world, and a 

large proportion of the additional container traffic is consigned to assembly plants and 

suppliers," said London's Drewry Maritime Research.  

Said Drewry's container research chief Simon Heaney: "Based on our sample of Mexican ports, 

total port throughput was up by eight per cent year over year in the first half of 2018." 

The Europe to South America west coast trade saw average vessel size increase 117.6 per cent 

between the October reporting periods in 2015 and 2018, from 3,757 TEU to 8,174 TEU, 

thanks to the Panama Canal expansion, said Blue Water Reporting. 

Scrapping of smaller vessels continues to be way more common than the scrapping of larger 

vessels, which will continue to contribute to the steady increase in average vessel size on trade 

routes throughout the globe. Data from Clarksons Research shows that containership 

demolition for 2018 is expected to total 67,400 TEU, down from 398,600 TEU in 2017, 

654,400 TEU in 2016 and 197,200 TEU in 2015. 

But demolition is expected to pick back up again in 2019 at 161,100 TEU. Of the 67,400 TEU 

expected to be scrapped in 2018, only 11.4 per cent will involve vessels of 6,000 or more, while 

of the 161,100 TEU expected to be scrapped in 2019, only 12.8 per cent will involve vessels 

of 6,000 TEU or more. 

Jms Logistics 

**********  

 
34/42 

ICN – Newsletter nr. 92 – December 2018 

 Back to Index –العودة الى الفهرس 



 

 

     www.icnbeirut.com 

Chambre Internationale de Navigation de Beyrouth 

-35- 

 
 االميركي  ”Los Angeles“رقم قياسي لمرفأ 

حقق مرفأ لوس انجلوس رقما قياسيا بعدد الحاويات التي أمن تفريغها وشحنها على باخرة واحدة. فقد  
 27846المشغلة لمحطة الحاويات في المرفأ، أنها استطاعت أن تقوم بعملية تفريغ وشحن  ”APM“أعلنت شركة 

 200أيام عمل وبمعدل  7 المرفأ خاللرست في التي  ”Eleonora Maersk“حاوية نمطية من وعلى الباخرة 
 ألف حاوية نمطية. 15حاوية نمطية بالساعة الواحدة، علما أن السعة االجمالية لهذه الباخرة تبلغ 

الرئيس التنفيذي لمرفأ لوس أنجلوس عن ارتياحه للحركة الجيدة التي ما يزال  Gene Serokaوأعرب  
حن هموا في تحقيق هذا الرقم القياسي بعملية تفريغ وشيسجلها المرفأ، موجها التهنئة لجميع المعنيين الذين سا

 ماليين حاوية نمطية في نهاية العام الحالي. 9الباخرة. وتوقع أن يسجل المرفأ تداول أكثر من 
********** 

Kuehne + Nagel acquires Quick International Courier 
Kuehne + Nagel has acquired Quick International Courier, a provider of time-critical 

transportation and logistics solutions focusing on the aviation and pharma industries. 

The Jamaica, New York-based company has 550 employees specialised in ‘Next Flight Out’ 

and ‘Next Drive Out’ shipments. Quick consists of Sterling Aviation, QuickSTAT, Quick 

Healthcare and Quick Logistics who will continue to operate as independent product brands. 

Kuehne + Nagel International chief executive officer, Dr Detlef Trefzger says: “Kuehne + 

Nagel’s M&A strategy is focused on expanding our footprint, creating synergies and acquiring 

know how. The acquisition of Quick is another accelerator to drive network growth and to 

enhance our global customer solutions portfolio.” 

Kuehne + Nagel member of the managing board responsible for airfreight, Yngve Ruud says: 

“With its unique expertise in time-critical shipments in the fields of aviation and pharma & 

healthcare – both key strategic focus and investment areas for Kuehne + Nagel – the company 

perfectly complements our existing global portfolio. “Our customers will benefit from a much 

greater scope of services and capability for time-critical shipments, while Quick’s customers 

will get access to Kuehne + Nagel’s global network across more than 100 countries.” 

Quick International Courier chief executive officer, Dominique Bischoff-Brown adds: “We are 

looking forward to become part of the Kuehne + Nagel Group. Joining forces with one of the 

leading logistics providers offers us new growth perspectives within a worldwide operating 

network.” 

Aircargoweek.com 

********** 

 2018موانئ في العالم في العام  8ميناء حمد ضمن أفضل 
شركات عالمية في مجال تشغيل  5سجلت شركة موانئ قطر حضورا عالميا حيث صنفت بين أفضل  

 . كما تم تصنيف موانئ قطر2018الموانئ خالل مشاركتها كراع رئيسي بحفل توزيع جوائز قائمة لويدز العالمية 
شركات عالمية في مجال االبتكار عن مشروع ميناء حمد، المصنف كأكبر مشروع ذكي وصديق  8بين أفضل 

 للبيئة في المنطقة.
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العالمية على كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد واالداء المتميز ويرتكز التصنيف من جوائز لويدز  
الذي حققه في فترة  قياسية من تشغيله، باالضافة الى دوره الهام في تعزيز التكنولوجيا المبتكرة الصديقة للبيئة في 

ية التحتية حلول البن قطاع الموانئ وذلك من خالل تبنيه أفضل االفكار والمبادرات التي تسهم في تمكين وتقدم
 الذكية المستدامة في هذا القطاع.

وفق الخطة االستراتيجية  2030للعام  ويؤكد التصنيف جهود ميناء حمد في تحقيق رؤية قطر الوطنية  
لوزارة المواصالت واالتصاالت والتي تنفذها شركة موانئ قطر والهادفة لتحويل قطر الى مركز تجاري اقليمي حيوي 

ب جوائز لويدز العالمية المكانة المتقدمة التي حققها الميناء خالل سنتين فقط من بدء سة، كما يعكس بحفي المنطق
 العمليات التشغيلية الكاملة.

********** 
Rival carriers gaining on Maersk in the box ship capacity stakes 

Maersk’s share of global container shipping capacity has shrunk by 1.5% in the past 12 months, 

while its main rivals, particularly Cosco, have gained ground on the market leader, according 

to Alphaliner’s latest data.The capacity offered by Maersk Line and its subsidiaries has 

declined by 2.6% to 4.02m teu while global capacity increased by 6% to 22.69m teu during the 

same period, noted the consultant. “Maersk is expected to continue to retreat in the next 12 

months, as its CEO, Soren Skou, has confirmed that it will not pursue further acquisitions or 

order large new ships in 2019,” said Alphaliner. 

“Maersk could face a further challenge in December, when the forced withdrawal from its Far 

East-east coast South America partnerships will trigger a major shake-up on that 

trade.”Alphaliner said the withdrawal, demanded by Chinese regulators as a condition of 

Maersk’s takeover of Hamburg Süd, would prove a further challenge, as rivals circled to pick 

off its customers.Nevertheless, according to Maersk Line’s chief commercial officer, Vincent 

Clerc, Hamburg Süd shippers are proving loyal. Last week, Mr Clerc claimed volumes had so 

far been retained, although annual contract renewals were still to come. 

“The Hamburg Süd team has done a fantastic job in retaining their business during the 

integration of the networks in the second quarter, and we can see that their customers are still 

with them, and the volumes keep on coming as we expected them to,” he said during Maersk’s 

Q3 earnings call.He attributed the high retention to its takeover “trade-off” in keeping the 

separate Hamburg Süd “brand, organisation and value proposition”.During the same earnings 

call Mr Skou confirmed the carrier was “not planning to order any large ships before 2020 at 

the earliest”.And chief operating officer Soren Toft confirmed the carrier’s capacity 

retrenchment strategy: “We expect to continue to reduce capacity slightly going into the fourth 

quarter, so we land around the 4m teu mark, and we expect that capacity will remain stable, 

plus or minus a little bit when we look into 2019.”Following the restructuring of its business, 

Maersk no longer publishes the net profit or loss for its individual transport and logistics 

sectors, but based on Alphaliner estimates, the carrier’s ebit margin declined to 3.8% in the 

third quarter, versus the 4.1% margin in its Q3 17 accounts.According to Alphaliner’s capacity 

league table, the biggest capacity gain during the 12-month period was by Cosco, 11.6% to 

12.4% from a number of big ship deliveries, while Evergreen, Hapag-Lloyd, Yang Ming and 
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HMM all added capacity, but surprisingly, not CMA CGM.Of particular note is that the table 

reveals that MSC conceded 0.1% in capacity share, year on year, which could be of concern to 

the normally bullish Geneva-headquartered carrier. MSC’s capacity growth aspirations are 

clearly being held back by the cautious network approach of its 2M alliance . 

Alphaliner 

********** 

 بتاغون" مخدر بميناء دمياط المصريماليين قرص "ك 5إحباط تهريب 
، احدى الدول العربيةتمكنت االجهزة االمنية باالدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط حاوية قادمة من  

مليون قرص "كبتاغون" مخدر بميناء دمياط البحري. وأكدت المعلومات وتحريات االدارة  5تحتوي على أكثر من 
قة ن مقرها بمنطئالعامة لمكافحة المخدرات وصول احدى الحاويات قادمة من دولة عربية لصالح احدى الشركات كا

 "بمستندات" وأن تلك الحاويات تحتوي على شحنة كبيرة من أرفق ستنديمحافظة الجيزة، ومشمولها المأوكتوبر ب 6
أقراص الكبتاغون المخدر، وبالتنسيق مع االجهزة المعنية تم ضبط الحاوية بميناء دمياط البحري، وأسفرت أعمال 

ود قرص، ومن خالل تكثيف الجه 5.000.375التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون المخدر بلغت 
وجمع المعلومات حول عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب تلك الشحنة، فقد أسفرت جهود البحث عن 

 تحديد أعضاء العصابة المتورطين والقبض عليهم باستثناء متهم واحد ما زال هاربا.
********** 

MSC to relaunch suspended AE2/Swan loop in December 2018 
THE 2M Alliance is "unlikely" to suspend its AE2/Swan Asia-North Europe loop again after 

the Chinese New Year, according to an MSC source who said that the carrier "had no intention 

of making the same mistake again". The source, who was speaking to the UK's The Loadstar, 

was referring to the 2M's decision to suspend a service in October and November, rather than 

blank sailings, to balance supply and demand. 

Maersk Line and MSC decided to "temporarily suspend" the AE2/Swan service at the end of 

September in response to a demand slowdown around the China's Golden Week holiday in 

October, but as a consequence the 2M partners lost market share to Ocean Alliance members 

Cosco and CMA CGM. The withdrawal of the 11 18,300-20,600 TEU vessels from the trade 

was described as a "structural solution in line with lower seasonal market demand" by Maersk 

Line's chief operating officer, Soren Toft. 

Mr Toft claimed temporarily mothballing a service loop was, for customers, "better than the 

alternative of irregular and ad-hoc sailing cancellations" - a strategy practiced by Maersk's 

peers. While lauded as a responsible action by analysts, rival carriers were able to take full 

commercial advantage of uncertainty surrounding the resumption of the 2M loop. In fact one 

rival carrier executive told The Loadstar at the time the suspension was the "best news we have 

had in a long time". Statements from Maersk and MSC then added to the confusion over 

reactivation of the loop, the former advising customers the AE2 would "resume in line with 

market demand", which it said it expected to be before the CNY, while its 2M partner was 

more positive, telling clients its Swan service could be restarted "towards the end of the year". 

Ultimately, it appears MSC, apparently reluctant to take out the loop in the first place, decided 
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enough was enough and pushed for an early resumption of the service, which will begin with 

the departure of the 19,437 TEU MSC Mirja from Qingdao on December 8. 

The Loadstar.co.uk     

********** 

 الفرنسية في الربع الثالث من العام الحالي ”CMA CGM“انخفاض االرباح الصافية لـ 
 رغم ارتفاع حجم أعمالها

الفرنسية حركة جيدة للحاويات التي أمنت شحنها في الربع الثالث من  ”CMA CGM“سجلت مجموعة  
العام الحالي، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن هذه الحركة الجيدة لم تنسحب على االرباح 

ماليين حاوية نمطية في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل  CMA CGM” 5.26“لتي حققتها. فقد شحنت ا
ألف حاوية نمطية ونسبته  280ماليين حاوية نمطية في الربع ذاته من العام الماضي، أي بارتفاع قدره  4.98
 103.1مجموع االرباح الصافية التي بلغت بالمئة. وأفادت االحصاءات أن هذه الزيادة لم تنعكس ايجابا على  5.6

 220.2مليون دوالر للربع الثالث نفسه من العام الماضي، أي بانخفاض ملموس قدره  323.3مليون دوالر مقابل 
 بالمئة.  68.11مليون دوالر ونسبته 

تراجعت لتحتل المرتبة الرابعة في العالم بعد أن تمكنت مجموعة  ”CMA CGM“ويذكر أن مجموعة  
“Cosco”  زاحتها عن المرتبة الثالثة. وتستخدم  523اسطوال تجاريا يضم  ”CMA CGM“الصينية من التقدم وا 

 مليون حاوية نمطية. 2.714باخرة تبلغ سعتها االجمالية 
باخرة تبلغ سعتها  711في العالم بأسطول يضم  الدانمركية تحتل المرتبة االولى ”Maersk“ويذكر أن  
باخرة تبلغ  524السويسرية بأسطول مكّون من  ”MSC“مليون حاوية نمطية، تتبعها في المرتبة الثانية  4.058
الصينية بأسطول يضم  ”Cosco“مليون حاوية نمطية. وجاءت المرتبة الثالثة لصالح مجموعة  3.322سعتها 
 ماليين حاوية نمطية. 2.795باخرة تبلغ سعتها  469

********** 
Panalpina ups 9-month profit 9pc to US$1.11 billion, sales rise 10.5pc 

SWISS forwarding giant Panalpina posted a first nine-month nine per cent profit increase to 

CHF1.11 billion (US$1.11 billion), drawn on revenues of CHF4.44 billion, up 10.5 per cent 

year on year. "In all, we have stood our ground in a very volatile environment," said Panalpina 

CEO Stefan Karlen.  "In a year characterised by strained trade relations, we have increased 

profitability compared to the first nine months of 2017," he said. "We saw a market where 

ocean freight peak season was weaker than anticipated. The air freight rates went up, which 

impacted our margins as expected," Mr Karlen. Panalpina's air freight volumes increased four 

per cent in the first nine months of 2018, in line with estimated market growth of four per cent.  

Panalpina's ocean freight volumes from January to September 2018 decreased two per cent 

year on year, compared to an estimated market growth of three per cent.  In logistics, gross 

profit increased four per cent to CHF254.2 million. Panalpina operates a global network with 

500 offices in 70 countries, and it works with partner companies in another 100 countries. 

Panalpina employs 14,000 people worldwide. 

Seanews.com.tr    ********** 
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 2018تراجع حركة الحاويات في مرفأ شنغهاي في تشرين الثاني )نوفمبر( 
ثاني في شهر تشرين الأظهرت االحصاءات أن حركة الحاويات في مرفأ شنغهاي الصيني سجلت تراجعا  

مليون حاوية نمطية في الشهر  3.60مليون حاوية نمطية مقابل  3.53)نوفمبر( الماضي، حيث بلغ مجموعها 
 بالمئة. 1.94ألف حاوية نمطية ونسبته  70ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 

حاوية نمطية جاءت أدنى مما  مليون 3.53كما بينت أن حركة الحاويات في شهر تشرين الثاني البالغة  
 4مليون حاوية، أي بترجع قدره  3.57كانت عليه في شهر تشرين االول )أوكتوبر( من العام الحالي حيث بلغ 

وبلغ المجموع العام للحاويات التي تداولها مرفأ شنغهاي في االشهر  بالمئة. 1.12آالف حاوية نمطية ونسبته 
مليون حاوية للفترة ذاتها من العام  36.85مليون حاوية نمطية مقابل  34.93 االحد عشر االولى من العام الحالي

والمعلوم أن مرفأ شنغهاي ما يزال  بالمئة. 5.21مليون حاوية نمطية ونسبته  1.92الماضي، أي بانخفاض قدره 
 التوالي.، وللعام الثامن على 2000يحتل المرتبة االولى لحركة الحاويات في العالم منذ العام 

********** 
Evergreen reports US$25m profit in third quarter 

TAIWAN's Evergreen Marine Corp posted a profit of TWD771.2 million (US $25 million) in 

the third quarter of 2018 compared with TWD4 billion in the third quarter of 2017. 

The Taiwanese carrier had revenue of TWD44.9 billion in the third quarter compared with 

TWD 41.5 billion in the same period last year. Evergreen also disclosed in a filing with the 

Taiwan Stock Exchange this week that it will pay $124 million to $140 million for four 2,500-

TEU containerships ($31 million to $35 million per ship) to Jiangnan Shipyard (Group) Co 

Ltd. The carrier said that Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd will charter five instead of seven 

2,500-TEU containerships as originally announced on August 13. It will continue with plans 

to charter a dozen 1,800-TEU containerships as announced, according to American Shipper. 

Container News 

********** 

“MSC” السويسرية تنفذ عملية تطوير وتوسيع محطة الحاويات في مرفأ جنوى االيطالي 
 ”Consorzio Bettols“السويسرية أنها أصبحت المالكة الوحيدة للكونسورتيوم  ”MSC“أعلنت شركة  

لتوسيع وتطوير محطة الحاويات مقابل ادارة وتشغيل  ”Genoa“بالمناقصة التي أجرتها سلطات مرفأ  ذي كان فازال
 عاما. 33هذه المحطة لمدة 

لية مع المؤسسة االستثمارية االيطا تشارك في ملكيتهأن هذا الكونسورتيوم الذي كانت  ”MSC“وأوضحت  
“Gruppo Investment Portuali (GIP)”  أصبح بكامله ملكها بعد أن قامت هذه االخيرة ببيع حصتها لـ

“MSC” وأضافت .“MSC”  مليون دوالر لتطوير هذه المحطة وتزويدها  170.6أنها ستقوم باستثمار حوالي
ألف حاوية نمطية  550ألف حاوية نمطية مقابل  800يعابية الى حوالي بالرافعات المطلوبة، ولترتفع قدرتها االست

 القدرة الحالية للمحطة.
********** 
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HMM posts Q3 loss despite 13pc surge in container volumes 
SOUTH Korean ocean carrier Hyundai Merchant Marine (HMM) recorded a net loss of 

US$148 million in the third quarter, to take its trading deficit to $519m for the nine-month 

period. 

"In spite of HMM's efforts in cutting costs and improvement in its revenue and handling 

volume, the net loss continued in Q3 due to an increase in bunker costs and a delay in regional 

rate recovery," said the carrier. 

HMM handled 1.18 million TEU in the third quarter of 2018, 12.8 per cent more than in the 

same period last year and 2.3 per cent more than in the second quarter of this year. 

Looking forward, HMM said it "will accelerate to acquire good assets such as eco-friendly 

mega-containerships and terminals through recently secured financial liquidity." 

HMM said it "expected continuous market uptrend in US trade but slow growth in EU trade. 

However, a risk of volume decrease attributed to US-China trade war also resides in the 

shipping market." 

HMM said it will "put its utmost efforts to stably secure additional cargoes to fill up the newly 

ordered 20 eco-friendly mega-containerships". The company has twelve23,000-TEU 

containerships and eight 15,000-TEU ships on order, reports American Shipper. 

"Through fleet expansion and acquisition of good assets, HMM will improve its cost structure 

and cut logistics costs in order to strengthen its sales competiveness," the carrier said. 

Shipping Gazette HK 

********** 

 السيارات االميركية مؤقتا استيراد الصين تعلق زياة الرسوم على
كانون الثاني أشهر من   3أعلنت الصين عن تعليق زيادة الرسوم على استيراد السيارات األمريكية لمدة 

وأكدت وزارة المالية الصينية أن تعليق زيادة الرسوم يأتي بهدف "تنفيذ االتفاق   .المقبل (مارسأذار )حتى   (يناير)
لع التشريعات الصينية حول الرسوم الجمركية على السلزعيمي البلدين ووفقا لقانون التجارة الخارجية الصيني و 

وبالتالي تعلق الصين تنفيذ القرار بفرض رسوم إضافية بنسبة  ."المستوردة والمصدرة وغيرها من الوثائق القانونية
 .فئة أخرى 67بالمئة على  5فئة من الواردات و 144بالمئة على  25

" طوة من قبل الصين. وأشار في تغريدة له على موقع "تويترورحب الرئيس األمريكي دونالد ترامب بهذه الخ
إلى أن بكين "ترغب كثيرا" بعقد الصفقة حول التجارة مع الواليات المتحدة، ولم يستبعد أن يحدث ذلك في وقت 

وجدير بالذكر أن كال من الصين والواليات المتحدة فرضتا منذ سبتمبر الماضي رسوما جمركية إضافية  .قريب
 .عض األنواع من صادرات الطرف اآلخرعلى ب

هدنة" في "وفي أوائل الشهر الجاري اتفق الرئيسان األمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ على 
الحرب التجارية، وافق في إطارها شي جين بينغ على زيادة استيراد السلع من الواليات المتحدة وتجميد الرسوم على 

انون الثاني كم على السلع الصينية اعتبارا من تعهد ترامب من جانبه بعدم زيادة الرسو  السيارات األمريكية، فيما
 .في حال اتفق الجانبان على تسوية الخالفات 2019 (يناير)

********** 
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Higher fuel prices slashes Emirates' H1 profit by 86pc as volume dips 
EMIRATES SkyCargo recorded a slight dip in freight traffic during the first half of the year, 

while the overall group saw profits slide compared with a year ago. 

Figures released by the Emirates Group show that first-half profit at the airline declined by 86 

pc year on year to US$62 million despite revenues increasing by 10 per cent to $13.3 billion. 

Cargo volumes for the first half of 2019 declined by 1 per cent year on year to 1.3 million 

tonnes while yields were up 11 per cent. "This performance is the result of Emirates SkyCargo's 

focussed investments in products and services tailored to key sectors, which gives it a strong 

competitive edge in a recovering global air freight market," the company said. The overall 

group saw profits decline by 53 per cent year on year to $296 million. Emirates ground handler 

division, dnata, saw cargo volumes increase by 2 two per cent to 1.5 million tonnes. The 

company said that the decline in profits was largely attributable to increasing fuel costs, which 

were up 42 per cent, and unfavourable currency movements, reports London's Air Cargo News. 

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman and chief executive, Emirates Airline and Group 

said: "Emirates and dnata grew steadily in the first half of 2018-19. Demand for our high quality 

products and services remained healthy, as we won new and return customers across our 

businesses and this is reflected in our revenue performance. "However, the high fuel cost as 

well as currency devaluations in markets like India, Brazil, Angola and Iran, wiped 

approximately AED 4.6 billion from our profits. 

"We are proactively managing the myriad challenges faced by the airline and travel industry, 

including the relentless downward pressure on yields, and uncertain economic and political 

realities in our region and in other parts of the world. "We are keeping a tight rein on 

controllable costs and will continue to drive efficiency improvement through the 

implementation of new technology and business processes." 

Aircargonews.net 

********** 

 الفرنسي ”Caen“طن من الكوكايين في مرفأ  1.6ضبط 
كيلوغرام من مادة الكوكايين في  1600أعلنت ادارة الجمارك الفرنسية أنها تمكنت من ضبط أكثر من  

في شمال فرنسا، كانت مخبأة في حاوية مشحونة من البرازيل. وأوضحت النيابة العامة في  (Caen)مرفأ كاين 
كيلوغراما وتقدر  1.662كاين يبلغ مرفأ ( أن وزن المخدرات التي ضبطتها الجمارك في Rennesمدينة رين )

ضبة تحت شحنة خشب مليون يورو بسوق الجملة. وكانت شحنة الكوكايين هذه مو  70قيمتها االجمالية باكثر من 
 المشحون ضمن الحاويات وقد وضع كل كيلوغرام في حقيبة.

********** 
Strong air freight drives up Agility's Q3 earnings to US$65.7m 

KUWAIT-HEADQUARTERED logistics firm Agility's third-quarter net profit rose 12.3 per 

cent year on year to reach KD20 million (US$65.724 million) on total revenue of KD394.4 

million, up 10 per cent, with the strong performance driven by air freight volume growth. 

Revenue from its Agility Global Integrated Logistics (GIL) business grew seven per cent year 

on year to KD292.2 million, again pushed up by air freight, which saw its revenue jump by 
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15.6 per cent, reported London's Air Cargo News. "Strong air freight performance was driven 

by increases in both tonnage and yield growth," the company said. "In third quarter 2018 air 

tonnage increased 11.4 per cent versus third quarter 2017. Air freight grew across multiple 

trade lanes and customer segments." 

"Our third-quarter results build on the momentum Agility has achieved throughout 2018," with 

the company highlighting that it saw double-digit ebitda growth in its logistics business and 

across its portfolio of subsidiary companies. Its total third quarter earnings before interest, tax 

depreciation and amortisation were up 14.8 per cent year on year to KD39.2 million. "The 

company's investments in technology and emerging markets infrastructure are paying off with 

better productivity, a growing customer base and a diversified service and geographical 

offering. "The company continues to track towards its goal of $800 million ebitda by 2020 and 

its objective of becoming the digital leader in the logistics industry." 

Transport Weekly     

********** 

 دوالر حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين مليار 100أكثر من 
أن حجم التجارة الروسية  Andrei Denissov ا فوق العادة والمفوض لدى الصينكشف سفير روسي

وأعلن أنه في أول  .تمت بعملتي البلدين الوطنية %15مليارات دوالر، منها  110بلغ  2018الصينية خالل عام 
مليار دوالر، بزيادة قدرها  97م التبادل التجاري بين روسيا والصين الشعبية شهرا من هذا العام، تجاوز حج 11
نمية التجارة االلكترونية عبر وأشار الى الوتيرة السريعة الخاصة بت .عن نفس الفترة من العام الذي سبقه 28%
مليار دوالر، فإن  3.5 دود بين روسيا والصين، وقال دينيسوف أنه اذا كان حجم اعمالها في العام الماضي يبلغالح

 مليارات دوالر. 5مليارات دوالر، وحتى أنه سيكون قادرا على االقتراب من  4الحجم هذا العام سيتجاوز 
وأكد السفير دينيسوف أن الصين وروسيا تستخدمان بشكل متزايد العمالت الوطنية في المبادالت التجارية. 

بالمئة ويتزايد. فهو مالئم لكل  15نية في التجارة المتبادلة هو وقال الدبلوماسي الروسي "أن نصيب العملة الوط
الجانب الصيني ولنا". ووفقا له، فإن االنتقال من الدوالر الى العملة الوطنية "ال يرتبط فقط بالعقوبات ولكن أيضا 

 برغبة االطراف في إنشاء نظام أكثر استقرارا للمبادالت التجارية".
لعادة والمفوض لدى الصين للصحفيين، أن حجم االستثمارات الصينية في وكشف السفير الروسي فوق ا

بلغ االستثمار الصيني في روسيا  2018مليار دوالر. وقال: "في بداية عام  35، وصل الى 2018روسيا عام 
 مليار دوالر". 35مليار دوالر، وفي نهاية العام قد يصل حجم االستثمار الى  30

********** 
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