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 الفونس ديب 

أظيرت النتائج التي سجميا مرفأ بيروت في النصف االول من العام الجاري تراجع عدد البواخر 
وحركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي، فيما ارتفعت حركة المسافنة والسيارات والشحن العام 

والمسافرين. وبالنسبة لحزيران فان النتائج أظيرت ارتفاع الشحن العام، فيما سجمت كل النشاطات 
 االخرى تراجعا ممحوظا.

ورغم بعض التحسن الذي طرأ عمى حركة حاويات االستيالك المحمي لتعويض نقص البضائع 
بيروت ايمي زخور ان تسجل  -حاصل في االسواق المبنانية، توقع رئيس غرفة المالحة الدوليةال

حركة الحاويات في العام الجاري رقما قياسيا جديدا يزيد عمى مميون حاوية نمطية، مشيرا الى ان 
 حركة المسافنة باتجاه مرافئ المنطقة لعبت دورا اساسيا في ىذا المجال.

حصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل وبحسب اال االرقام
باخرة  2287باخرة مقابل  2198في المئة الى  8،6بنسبة  3122المرفأ في النصف االول من العام 

الف طن  4356في المئة الى  2،4، وانخفض الشحن العام بنسبة  3121في الفترة نفسيا من العام 
في  44،6ف طن، وانخفض عدد السيارت التي استوردت عبر المرفأ بنسبة ال 4399مقارنة مع 

 .3121سيارة حتى حزيران من العام  59494سيارة مقارنة مع  43264المئة الى 
مسافرا  4276مسافرا مقابل  5559في المئة الى  52وفي الوقت نفسو ارتفع عدد المسافرين بنسبة 

الف  612في المئة الى نحو  7يات، فقد ارتفع عددىا بنسبة . وبالنسبة لتداول الحاو 3121في العام 
 حاوية. 492الفًا و 583حاوية مقابل  :5و



في المئة مقارنة مع  7وفي حزيران الماضي انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 
ة الى في المئ 22باخرة، فيما ارتفع الشحن العام بنسبة  2:7باخرة مقابل  295الى  3121حزيران 
 .3121الف طن في حزيران  664،9الف طن، مقابل  725،5

سيارات،  9617سيارات مقابل  6221في المئة الى  51وبالنسبة لعدد السيارات، فقد انخفض بنسبة 
 في حين لم يسجل المرفأ عبور اي مسافر في ىذا الشير. 

حاوية مقارنة مع  68الفا و 99في المئة الى  9،4اما الحاويات، فقد انخفض عددىا المتداول بنسبة 
 .3121حاوية كان المرفأ قد حققيا في حزيران  37الفا و 7:نحو 

 زخور

وفي ىذا االطار، توقع زخور ان يحقق مرفأ بيروت رقما قياسيا تاريخيا عمى مستوى حركة 
، 3122الحاويات، وان يتمكن من تجاوز، ألول مرة، عتبة المميون حاوية نمطية في نياية العام 

بعدما سجل أكثر من نصف مميون حاوية نمطية في النصف االول من العام الجاري مقارنة مع 
 .3121الف حاوية في النصف االول من العام  583

 3122وقال ان االرقام اظيرت ان المرفأ بدأ بالتعافي بعد تراجع سجمو في الربع االول من العام 
، والتي انعكست عمى اداء مختمف القطاعات االقتصادية نتيجة االزمة السياسية التي تمر فييا البالد

 وفي مقدميا مرفأ بيروت الذي يعتبر البوابة الرئيسية لتجارة لبنان مع الخارج.
وعزا زخور التحسن الى ان المبناني تعود خالل االحداث التي مر بيا عمى التأقمم مع الظروف 

سواق الداخمية لمبضائع والذي اجبر التجار الصعبة السيما االزمات السياسية، فضال عن حاجة اال
 عمى رفع وتيرة االستيراد لسد النقص الحاصل.

ذ اشار الى تحسن "حركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي"، لفت الى حركة نشطة عمى مستوى  وا 
الترانزيت البحري )المسافنة(، الذي قاد مرفأ بيروت الى تحسين نتائجو ولعب دور محوري عمى 

 ستوى النقل البحري في منطقة البحر المتوسط.م
وقال زخور "ىناك شركات مالحية عالمية تنتظر االنتياء من توسيع محطة الحاويات لمدخول الى 
المرفأ، خصوصا بعدما أكد نجاحو في تقديم أفضل الخدمات لمسفن العمالقة المحممة بالحاويات 



ة طمبت التعاقد مع المرفأ الستخدامو كمحطة شركات مالحي 4برسم المسافنة"، مشيرا الى وجود 
لعمميات المسافنة، وىي اآلن تنتظر االنتياء من انجاز اعمال التوسيع والتطوير البرام العقد مع 

 االدارة.
، وذلك نظرا لتقدم 3123وتوقع انجاز االعمال قبل التاريخ المحدد ومباشرة العمل قبل نياية العام 

 االعمال بشكل سريع.

الف  25لى ان المرفأ يستعد الستقبال اكبر سفن الحاويات حول العالم والتي تبمغ حمولتيا ولفت ا
حاوية نمطية، وىي تعاقدت في ىذا االطار لشراء رافعتين جسريتين عمالقتين أكبر من الرافعات 
 المستخدمة حاليا السيما لجية االرتفاع، كي تتعامل بسيولة مع ىذا النوع من البواخر

ر قد اوضح ان التراجع الدراماتيكي الستيراد السيارات المستعممة يعود الى توقف المصارف وكان زخو 
المبنانية عن تحويل االموال من لبنان الى الواليات المتحدة لدفع ثمن السيارات، بسبب االجراءات 
 التي اتخذتيا االدارة االميركية في ىذا االطار، بحجة ضبط عمميات تبييض االموال.

سبة الستقبال المرفأ باخرتين عمالقتين لم يسبق ان استقبل مثيال ليما، قال زخور "ىذا يعود الى وبالن
القرار الصائب الذي اتخذه الرئيس الشييد رفيق الحريري بتوسيع المرفأ وانشاء محطة الحاويات، 

وسعتيا مترا  476الذي مكننا من استقبال احدى السفن الكبيرة حول العالم والتي يبمغ طوليا 
حاوية نمطية، وىذه المرة االولى التي يتمكن فييا المرفأ من استقبال ىذا  611الفا و 22االجمالية 

 الحجم من البواخر".

واوضح زخور "انو عند االنتياء من مشروع التوسيع سترتفع القدرة االستيعابية من مميون حاوية 
 كن تحقيق رغبة الشركات".نمطية الى مميون ونصف المميون حاوية سنويا، وعندىا يم


