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 تأثر حركة المسافنة باألوضاع اإلقليمية محدود

 زخـور: نشـاط مرفـأ جيــــــد جـداً  

أبدى رئيس غرفة المالحة الدولية إيمي زخور ارتياحو الى تطور الحركة في مرفأ بيروت، واعتبرىا  -المركزية
التي تمر بيا البالد والظروف االمنية التي تتخبط فييا البمدان "جيدة جدًا عمى رغم الظروف السياسية الدقيقة 

المحيطة بمبنان، وكان توقع الخبراء البحريين ان تكون النتائج متدنية جدًا "نظرًا الى االوضاع والظروف 
الراىنة، لكن المبناني عرف كيف يتكّيف معيا وال سيما بعد ان تمكن الرئيس نجيب ميقاتي من تشكيل 

 .حكومتو"
واعتبر ردًا عمى سؤال لـ"المركزية" ان "تشكيل الحكومة لعب دورًا محوريًا في الحّد من تراجع حركة مرفأ 

بيروت وتمكين ىذا المرفق الحيوي االساسي لنشاط لبنان التجاري مع العالم الخارجي، أن يستعيد عافيتو 
 ويبدأ بتسجيل النتائج الجيدة". 

المسافنة باألوضاع اإلقميمية المضطربة كان محدودًا جدًا، إذ أظيرت  وتجدر اإلشارة الى ان تأثر حركة
في المئة عما  29,73االحصاءات انيا سجمت زيادة خالل االشير السبعة االولى من العام الجاري بنسبة 

 كانت عميو في الفترة نفسيا من العام الماضي.
، يتبّين 3122و 3121ة االولى من عامي وفي قراءة لحركة المرفأ ومجموع وارداتو خالل األشير السبع

 اآلتي:
 في المئة. 9,53باخرة أي بنسبة  2362تراجع عدد البواخر الى  -
 في المئة. :3,1ماليين طن، بنسبة  4,8:6تراجع الوزن االجمالي لمبضائع الى  -
 .في المئة 3,29ماليين طن ونسبتو  4,423تراجع الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة الى  -
 في المئة. 2,74الف طن بنسبة  594ارتفع الوزن االجمالي لمبضائع المصدرة الى  -
 في المئة. :5,3حاوية نمطية ونسبتو  :69696ارتفع مجموع الحاويات الى  -
 في المئة. 7حاوية نمطية بنسبة  277638انخفض عدد الحاويات المستوردة رسم االستيالك المحمي الى  -
 في المئة. :34:حاوية نمطية بنسبة  38898ات المصدرة بضائع لبنانية الى ارتفع عدد الحاوي -
 في المئة. 29,73حاوية نمطية بنسبة  356524ارتفع عدد الحاويات برسم المسافنة الى  -
في المئة، نتيجة القرار الذي اتخذتو الواليات  45,97سيارة بنسبة  49567انخفض مجموع السيارات الى  -
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 في المئة. 79سائحا بنسبة  7132ارتفع عدد السياح الى  -



 مميون دوالر بنسبة واحد في المئة. 6:انخفض مجموع الواردات المرفئية الى  -
 في المئة. 35مميون دوالر بنسبة  867,3:3انخفض مجموع الواردات الجمركية الى  -
 في المئة. 5مميون دوالر بنسبة  178،:73الى  TVAانخفض مجموع واردات الـ  -
 في المئة. 6مميون دوالر بنسبة  3,987,111انخفض مجموع واردات رئاسة الميناء الى  -
 في المئة. 29مميون دوالر بنسبة  2,594,346انخفض المجموع العام لمواردات الى  -

في المئة  79رفأ بيروت بنسبة السياحة البحرية: وفي السياق عينو، تحّسنت حركة السياحة البحرية في م
 سائحًا. 7132بعدما ُسجل دخول 

بضّم مرفأ بيروت  MSCوال بد من التذكير بأن تحّسن ىذه الحركة جاء إثر قرار شركة المالحة السياحية 
الى المرافئ التي تؤّميا بواخرىا السياحية في المنطقة حيث انيا نظمت حتى تاريخو رحمتين سياحيتين في 

راكب، وأّمتا مرفأ بيروت وقّدمتا إلى السياح افضل الخدمات. ومن المنتظر  2611ع كل منيا لـ بواخر تتس
إمكان اتخاذ قرار ثاٍن  MSCان تنظم رحمتين إضافيتين خالل األشير الثالثة المقبمة. إلى ذلك، تدرس 

والعراق إضافة الى  لمسياح القادمين من سوريا واالردن Boarding Portباعتماد مرفأ بيروت كمرفأ صعود 
لبنان، وبالتالي إمكان التحاقيم بيذه البواخر من مرفأ بيروت بدل السفر بالطائرة الى بمدان مجاورة كاليونان 

 وايطاليا، عممًا ان ىناك بواخر سياحية أخرى تؤّم المرفأ من وقت الى آخر.

 


