
 
 

 1166تشرين الثاني  61السفير في 

 

 الغرفة الدولية لممالحة: االقتصاد المبناني تكّيف مع أحداث المنطقة

تؤكد أن االقتصاد »أن النتائج الجيدة التي يحققيا مرفأ بيروت، « الغرفة الدولية لممالحة»رأت 
 «.التي تشيدىا المنطقةالمبناني تمّكن من التكيف مع األوضاع السائدة في البالد، واألحداث 

األرقام التي حققيا »وأوضح رئيس الغرفة إيمي زخور بعد االجتماع الدوري لمييئة اإلدارية أمس، أن 
مرفأ بيروت خالل شير تشرين األول الماضي، جاءت بمجمميا أكبر مما كانت عميو في الشير ذاتو 

ألف طن، أي بنمو  600ارتفع إلى الوزن اإلجمالي لمبضائع »، مشيرًا إلى أن «من العام الماضي
 41114في المئة، وحققت حركة الحاويات الرقم األكبر ىذا العام، حيث بمغ مجموعيا  4نسبتو 

سجمت حركة الحاويات المستوردة برسم »كما «. في المئة 11حاوية نمطية أي بزيادة نسبتيا 
 «في المئة 1بتو حاوية نمطية ونس 24014األسواق الداخمية تحسنا أيضا فبمغ عددىا 

حاوية،  21124حاوية نمطية مقابل  41444فحققت رقما كبيرا فبمغ مجموعيا »أما حركة المسافنة 
في المئة. بينما استمرت حركة السيارات  44حاوية نمطية ونسبتو  13110أي بارتفاع كبير قدره 
 «في المئة 44سيارات أي بانخفاض نسبتو  4401بتراجعيا فبمغ عددىا 

أن تواصل حركة المرفأ نموىا مع اقتراب أعياد الميالد ورأس السنة، حيث تنشط حركة »وتوقع زخور 
مرفأ بيروت سيدخل لممرة األولى في نياية العام »، مشيرا إلى أن «االستيراد ويتضاعف حجميا

 .«ياالتي تتعامل مع أكثر من مميون حاوية نمطية سنو  100الحالي قائمة المرافئ العالمية الـ 

 

 



  1166الثاني  تشرين 61االربعاء  -المستقبل 

 

 زخور: النتائج اإليجابية لمرفأ بيروت
 تؤكد قدرة االقتصاد عمى التكّيف

 

أعربت الغرفة الدولية لممالحة في بيروت في بيان أمس "عن ارتياحيا لمنتائج الجيدة التي يحققيا 
من التكيف مع األوضاع السائدة في البالد  مرفأ بيروت، والتي تؤكد أن االقتصاد المبناني تمكن

 واألحداث التي تشيدىا المنطقة".
وفي ىذا االطار، اعتبر ايمي زخور بعد ترؤسو االجتماع الدوري لمييئة االدارية لغرفة المالحة، أن 
"األرقام التي حققيا مرفأ بيروت خالل تشرين األول الماضي جاءت بمجمميا أكبر مما كانت عميو 

ألف طن  400ير ذاتو من العام الماضي". واضاف "فقد ارتفع الوزن االجمالي لمبضائع الى في الش
في المئة، وحققت حركة الحاويات الرقم األكبر ىذا العام حيث بمغ مجموعيا  4أي بنمو نسبتو 

 بالمئة". 11حاوية نمطية أي بزيادة نسبتيا  41114
 24014سواق الداخمية تحسنا أيضا فبمغ عددىا وقال "سجمت حركة الحاويات المستوردة برسم األ

 41444في المئة. كما حققت حركة المسافنة رقما كبيرا فبمغ مجموعيا  1حاوية نمطية ونسبتو 
في  44حاوية نمطية ونسبتو  13110حاوية أي بارتفاع كبير قدره  21124حاوية نمطية مقابل 

 44سيارات أي بانخفاض نسبتو  4401عددىا المئة، بينما استمرت حركة السيارات بتراجعيا فبمغ 
 بالمئة.

وتوقع زخور "أن تواصل حركة المرفأ نموىا مع اقتراب أعياد الميالد ورأس السنة حيث تنشط حركة 
االستيراد ويتضاعف حجميا"، مشيرا الى أن مرفأ بيروت سيدخل لممرة األولى في نياية العام الحالي 

 التي تتعامل مع أكثر من مميون حاوية نمطية سنويا". 100قائمة المرافئ العالمية الـ 

 



 1166تشرين الثاني  61األنوار في 

 

 زخور: االقتصاد تكّيف مع االوضاع

أعربت الغرفة الدولية لممالحة في بيروت في بيان عن ارتياحيا لمنتائج الجيدة التي يحققيا مرفأ 
يف مع األوضاع السائدة في البالد واألحداث بيروت، والتي تؤكد أن االقتصاد المبناني تمكن من التك

  .التي تشيدىا المنطقة

وصرح رئيس الغرفة ايمي زخور بعد االجتماع الدوري لمييئة االدارية ظير امس، أن األرقام التي 
حققيا مرفأ بيروت خالل شير تشرين األول الماضي جاءت بمجمميا أكبر مما كانت عميو في 

  .الماضيالشير ذاتو من العام 

بالمئة، وحققت  :ألف طن أي بنمو نسبتو  066اضاف: فقد ارتفع الوزن االجمالي لمبضائع ال 
حاوية نمطية أي بزيادة نسبتيا  91184حركة الحاويات الرقم األكبر ىذا العام حيث بمغ مجموعيا 

  .بالمئة 71

 8:623يضا فبمغ عددىا وقال: سجمت حركة الحاويات المستوردة برسم األسواق الداخمية تحسنا أ
  .بالمئة 2حاوية نمطية ونسبتو 

 82280حاوية نمطية مقابل  7330:تابع: لقد حققت حركة المسافنة رقما كبيرا فبمغ مجموعيا 
  .في المئة 0:حاوية نمطية ونسبتو  79716حاوية أي بارتفاع كبير قدره 

 .بالمئة ::ة أي بانخفاض نسبتو سيار  062:بينما استمرت حركة السيارات بتراجعيا فبمغ عددىا 

وتوقع زخور أن تواصل حركة المرفأ نموىا مع اقتراب أعياد الميالد ورأس السنة حيث تنشط حركة 
االستيراد ويتضاعف حجميا، مشيرا الى أن مرفأ بيروت سيدخل لممرة األولى في نياية العام الحالي 

 .من مميون حاوية نمطية سنويا التي تتعامل مع أكثر 766قائمة المرافئ العالمية ال 

 

 



 1166تشرين الثاني  61الديار في 

 

 غرفة المالحة : حركة المرفأ حققت نتائج جّيدة

عن ارتياحيا لمنتائج الجيدة التي يحققيا مرفأ »عربت الغرفة الدولية لممالحة في بيروت في بيان أ
األوضاع السائدة في البالد واألحداث بيروت، والتي تؤكد أن االقتصاد المبناني تمكن من التكيف مع 

 .التي تشيدىا المنطقة
األرقام التي »وصرح رئيس الغرفة ايمي زخور بعد االجتماع الدوري لمييئة االدارية ظير امس، أن 

حققيا مرفأ بيروت خالل شير تشرين األول الماضي جاءت بمجمميا أكبر مما كانت عميو في 
 «.الشير ذاتو من العام الماضي

بالمئة، وحققت  4ألف طن أي بنمو نسبتو  066فقد ارتفع الوزن االجمالي لمبضائع الـ »اف: اض
حاوية نمطية أي بزيادة نسبتيا  91184حركة الحاويات الرقم األكبر ىذا العام حيث بمغ مجموعيا 

 «.بالمئة71
 8:623عددىا سجمت حركة الحاويات المستوردة برسم األسواق الداخمية تحسنا أيضا فبمغ »ال: وق

 «.بالمئة 2حاوية نمطية ونسبتو 
 82280حاوية نمطية مقابل  7330:لقد حققت حركة المسافنة رقما كبيرا فبمغ مجموعيا »تابع: 

 «.في المئة 0:حاوية نمطية ونسبتو  79716حاوية أي بارتفاع كبير قدره 
 .بالمئة ::خفاض نسبتو سيارة أي بان 062:بينما استمرت حركة السيارات بتراجعيا فبمغ عددىا 

 

 

 

 



 1166تشرين الثاني  61البناء في 

 
 مرفأ بيروت يدخل نهاية العام قائمة المرافئ العالمية المئة

 

أعربت الغرفة الدولية لممالحة في بيروت في بيان "عن ارتياحيا لمنتائج الجيدة التي يحققيا مرفأ 
التكيف مع األوضاع السائدة في البالد واألحداث بيروت، والتي تؤكد أن االقتصاد المبناني تمكن من 

  ."التي تشيدىا المنطقة

وصّرح رئيس الغرفة ايمي زخور بعد االجتماع الدوري لمييئة اإلدارية ظير امس، أن "األرقام التي 
حققيا مرفأ بيروت خالل شير تشرين األول الماضي جاءت في مجمميا أكبر من ما كانت عميو في 

ألف طن أي بنمو  400العام الماضي. فقد ارتفع الوزن االجمالي لمبضائع إلى الشير ذاتو من 
حاوية  41114بالمئة، وحققت حركة الحاويات الرقم األكبر ىذا العام حيث بمغ مجموعيا  4نسبتو 

  ."بالمئة 11نمطية أي بزيادة نسبتيا 

 حركة الحاويات 

 24014الداخمية تحسنا أيضا فبمغ عددىا  وقال: "سجمت حركة الحاويات المستوردة برسم األسواق
  ."% 1حاوية نمطية ونسبتو 

 21124حاوية نمطية مقابل  41444تابع:" لقد حققت حركة المسافنة رقما كبيرا فبمغ مجموعيا 
  .في المئة 44حاوية نمطية ونسبتو  13110حاوية أي بارتفاع كبير قدره 

  ."بالمئة 44سيارة أي انخفضت الى  4401عددىا  بينما استمرت حركة السيارات في تراجعيا فبمغ

وتوّقع زخور "أن تواصل حركة المرفأ نموىا مع اقتراب أعياد الميالد ورأس السنة، مشيرًا الى أن مرفأ 
التي تتعامل مع  100بيروت سيدخل لممرة األولى في نياية العام الحالي قائمة المرافئ العالمية الـ 

 "ية سنوياأكثر من مميون حاوية نمط

 

 

 

 1166تشرين الثاني  61األخبار في 



  نتائج مرفأ بيروت مريحة 

ىذا الموقف أصدرتو الغرفة الدولية لممالحة في بيروت، في بيان ليا أمس، صدر بعد اجتماع دوري 
لمنتائج الجيدة التي يحققيا مرفأ بيروت في نياية تشرين »لييئتيا اإلدارية تعرب فيو عن ارتياحيا 

من السنة الجارية، والتي تؤكد أن االقتصاد المبناني تمّكن من التكّيف مع األوضاع السائدة في األول 
 .«البالد، ومع األحداث التي تشيدىا المنطقة

وبحسب البيان فإن رئيس الغرفة ايمي زخور، أوضح أن األرقام التي حققيا مرفأ بيروت خالل شير 
. فقد ارتفع الوزن 2010عميو في الشير نفسو من عام  تشرين األول جاءت بمجمميا أكبر مما كانت

%، وحققت حركة الحاويات الرقم األكبر 4ألف طن، أي بنمو نسبتو  400اإلجمالي لمبضائع إلى 
 .%11حاوية نمطية، أي بزيادة نسبتيا  91184ىذا العام، حيث بمغ مجموعيا 

حاوية  24014نًا أيضًا، فبمغ عددىا وسجمت حركة الحاويات المستوردة برسم األسواق الداخمية تحس
حاوية  21124حاوية نمطية، في مقابل  41444%، وحققت حركة المسافنة 1نمطية، ونسبتو 

 4401%. بينما استمرت حركة السيارات في تراجعيا، فبمغ عددىا 44نمطية، أي بارتفاع نسبتو 
  .%44 سيارات بانخفاض
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Beirut port figures show improved performance  

BEIRUT: The International Chamber of Navigation of Beirut said recently issued port 

figures suggested an improvement in overall performance. 

A statement, issued by the chamber Wednesday, said the port’s October figures reflected 

the economy’s ability “to adapt to local and regional instabilities.” 

The statement noted that shipped goods rose by 4 percent last October to around 600,000 

tons with the total number of containers growing by 17 percent to 91,184 compared to 

last year. 

The number of containers intended for local markets also rose by 8 percent, reaching 

24,080 containers. While transshipment saw a very large 46 percent increase with the 

number of containers rising to 41,996, also compared to October last year. 

The number of cars shipped, however, fell by 44 percent to just 4,608 cars. 

Head of the chamber, Elie Zakhour, expected the port’s business to stay steady ahead of 

the holiday season, when the country more than doubles its imports. Zakhour expected 

that by the end of 2011, Beirut port will enter the list of the top 100 international ports.  

 

 

 

 

 

 

 


