
 

 41/9/1144ار في ـــــــــــــهـــالنجريدة 

 

 وجزــــم

ألف طن في  648اشارت أرقام مرفأ بيروت، الى أن الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة والمصدرة بمغ  ■
كذلك  %.8ألفًا ونسبتيا  48ألف لمشير عينو من العام الماضي، أي بزيادة  666آب الفائت في مقابل 

%. 7حاويات ونسبتو  6606، بنمو 86575حاوية نمطية في مقابل   92585ارتفع عدد الحاويات الى 
ولفت رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور الى أن المرفأ حقق أرقاما قياسية بكميات البضائع 

الى ان "ىذه األرقام ىي األكبر  التي تداوليا، وحركة الحاويات التي تعامل معيا في آب الماضي، مشيراً 
 ."".التي يسجميا المرفأ ىذه السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 41/9/1144في  جريدة األنوار

 
 واستطاع استيعاب االنعكاسات السمبية زخور: مرفأ بيروت حقق أرقامًا قياسية

 
بيروت أرقامًا قياسية نظرًا إلى كميات أعمن رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت إيمي زخور تحقيق مرفأ 

البضائع التي تداوليا، وحركة الحاويات التي تعامل معيا في آب الماضي، وىذه األرقام ىي األكبر الذي 
يسجميا المرفأ ىذا العام. ووصف ىذه النتائج بالجيدة وتبّين أن مرفأ بيروت استطاع استيعاب االنعكاسات 

 .ي ال تزال تتخبط فييا البالد، واألحداث األمنية التي تشيدىا المنطقة العربيةالسمبية لألزمة السياسية الت
 

كالم زخور جاء تعميقًا عمى إحصاءات مرفأ بيروت التي أشارت الى أن الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة 
أي ، 0606ألف طن لمشير ذاتو من العام  666ألف طن في آب الماضي، في مقابل  648والمصدرة بمغ 
حاوية نمطية في  90585في المئة. كذلك ارتفع عدد الحاويات الى  8ألف طن ونسبتيا  48بزيادة قدرىا 

  .في المئة 7حاويات نمطية ونسبتو  6606حاوية، أي بنمو قدره  86575مقابل 

وأوضح زخور أن حركة المسافنة في شير آب الماضي حطمت الرقم القياسي المسجل في شباط الماضي 
حاوية نمطية برسم المسافنة وىو الرقم األكبر  42343حاوية نمطية. فقد تعامل المرفأ مع  40308غ البال

حاوية نمطية  9006حاوية لمشير عينو من العام الماضي، أي بنمو كبير  33223حتى تاريخو، في مقابل 
  .في المئة 07ونسبتو 

 
 مميون حاوية نمطية 

أمنية في البالد، فمن المتوقع أن يتجاوز مجموع حركة الحاويات  وقال زخور: في حال لم تطرأ أي أحداث
  .لممرة األولى أيضًا، المميون حاوية نمطية في نياية العام الحالي

، سيمّكن مرفأ بيروت من 2012وأكد أن مشروع توسيع محطة الحاويات المنتظر إنجازه في نياية العام 
واحد، واستيعاب المزيد من حركة الحاويات، إضافة الى  استقبال عدد أكبر من السفن العمالقة في وقت

وضع حّد نيائي ألزمة االزدحام التي يشيدىا المرفأ من حين الى آخر، كما أنو سيفّعل الدور المحوري لممرفأ 
 .في المنطقة، ما ينعكس إيجابًا عمى حركتو ووارداتو المرفئية

 

 

 

 

 



 41/9/1144جريدة البلد في 
 

 أرقامًا قياسية مرفأ بيروت يحّقق

 

 
 

 البمد -حاوية نمطية  90585ارتفع عدد الحاويات الى 

الدولية لممالحة في بيروت إيمي زخور تحقيق مرفأ بيروت أرقامًا قياسية نظرًا إلى كميات عمن رئيس الغرفة 
البضائع التي تداوليا، وحركة الحاويات التي تعامل معيا في آب الماضي، وىذه األرقام ىي األكبر الذي 

 ."يسجميا المرفأ ىذا العام

 

طاع استيعاب االنعكاسات السمبية لألزمة السياسية ووصف زخور النتائج بالجيدة "وتبّين أن مرفأ بيروت است
 ."التي ال تزال تتخبط فييا البالد، واألحداث األمنية التي تشيدىا المنطقة العربية

 

كالم زخور جاء تعميقًا عمى إحصاءات مرفأ بيروت التي أشارت الى أن الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة 
، أي 0606ألف طن لمشير ذاتو من العام  666اضي، في مقابل ألف طن في آب الم 648والمصدرة بمغ 
حاوية نمطية في مقابل  90585%. كذلك ارتفع عدد الحاويات الى  8ألف طن ونسبتيا  48بزيادة قدرىا 

 .% 7حاويات نمطية ونسبتو  6606حاوية، أي بنمو قدره  86575



 

 
قياسي المسجل في شباط الماضي البالغ وأوضح أن حركة المسافنة في شير آب الماضي حطمت الرقم ال

حاوية نمطية برسم المسافنة وىو الرقم األكبر حتى  40343حاوية نمطية. فقد تعامل المرفأ مع  40308
حاوية نمطية  9006حاوية لمشير عينو من العام الماضي، أي بنمو كبير  33003تاريخو، في مقابل 

 .% 07ونسبتو 

 

ث أمنية في البالد، فمن المتوقع أن يتجاوز مجموع حركة الحاويات لممرة وقال "في حال لم تطرأ أي أحدا
 ."األولى أيضًا، المميون حاوية نمطية في نياية العام الحالي

 

، سيمّكن مرفأ بيروت من 0600وأكد أن "مشروع توسيع محطة الحاويات المنتظر إنجازه في نياية العام 
وقت واحد، واستيعاب المزيد من حركة الحاويات، إضافة الى استقبال عدد أكبر من السفن العمالقة في 

وضع حّد نيائي ألزمة االزدحام التي يشيدىا المرفأ من حين الى آخر، كما أنو سيفّعل الدور المحوري لممرفأ 
 ."في المنطقة، ما ينعكس إيجابًا عمى حركتو ووارداتو المرفئية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41/9/1144جريدة الشرق في 
 
 

 زخور: مرفأ بيروت حقق أرقاما قياسية بكميات البضائع المستوردة وحركة الحاويات  

 

اعمن رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور في تصريح، تعميقا عمى إحصاءات مرفأ بيروت 
ن في آب الماضي مقابل ألف ط 648التي أشارت الى أن الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة والمصدرة بمغ 

بالمئة. كما ارتفع  8ألف طن ونسبتيا  48ألف طن لمشير ذاتو من العام الماضي، أي بزيادة قدرىا  666
حاويات نمطية  6606حاوية، أي بنمو قدره  86575حاوية نمطية مقابل  90585عدد الحاويات الى 

لبضائع التي تداوليا، وحركة الحاويات التي بالمئة، أن مرفأ بيروت حقق أرقاما قياسية بكميات ا 7ونسبتو 
 تعامل معيا في آب الماضي، وىذه األرقام ىي األكبر الذي يسجميا المرفأ ىذا العام.

وأشار الى أن ىذه النتائج الجيدة تبين أن مرفأ بيروت استطاع استيعاب االنعكاسات السمبية لألزمة السياسية 
 واألحداث األمنية التي تشيدىا المنطقة العربية.التي ما تزال تتخبط فييا البالد، 

وأوضح بأن حركة المسافنة في شير آب الماضي، حطمت الرقم القياسي المسجل في شباط الماضي البالغ 
حاوية نمطية برسم المسافنة وىو الرقم األكبر حتى  40343حاوية نمطية. فقد تعامل المرفأ مع  40308

حاوية نمطية  9006شير عينو من العام الماضي، أي بنمو كبير قدره حاوية لم 33003تاريخو، مقابل 
 بالمئة. 07ونسبتو 

انو في حال لم تطرأ أية أحداث أمنية في البالد، فمن المتوقع أن يتجاوز مجموع حركة الحاويات »اضاف: 
 «.ألول مرة أيضا، المميون حاوية نمطية في نياية العام الحالي

، سيمكن 0600سيع محطة الحاويات المنتظر االنتياء من إنجازه في نياية العام مشروع تو »وختم مؤكدا أن 
مرفأ بيروت من استقبال عدد أكبر من السفن العمالقة في وقت واحد، واستيعاب المزيد من حركة الحاويات، 

لدور إضافة الى وضع حد نيائي ألزمة االزدحام التي يشيدىا المرفأ من حين الى آخر، كما أنو سيفعل ا
 المحوري لممرفأ في المنطقة، ما ينعكس إيجابا عمى حركتو ووارداتو المرفئية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41/9/1144جريدة اللواء في 

 
 

 زخور: مرفأ بيروت نجح في استيعاب األزمات وتحقيق أرقام قياسية 
أعمن رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت إيمي زخور تحقيق مرفأ بيروت أرقامًا قياسية نظرًا إلى كميات 
البضائع التي تداوليا، وحركة الحاويات التي تعامل معيا في آب الماضي، وىذه األرقام ىي األكبر التي 

مرفأ بيروت استطاع استيعاب االنعكاسات  وأوضح أن>يسجميا المرفأ ىذا العام، واصفًا ىذه النتائج بالجيدة 
 .السمبية لألزمة السياسية التي ال تزال تتخبط فييا البالد، واألحداث األمنية التي تشيدىا المنطقة العربية

 
كالم زخور جاء تعميقًا عمى إحصاءات مرفأ بيروت التي أشارت إلى أن الوزن اإلجمالي لمبضائع المستوردة 

، أي 0606ألف طن لمشير ذاتو من العام  666ألف طن في آب الماضي، في مقابل  648والمصدرة بمغ 
حاوية نمطية في  90585كذلك ارتفع عدد الحاويات إلى · في المئة 8ألف طن ونسبتيا  48بزيادة قدرىا 

 ·في المئة 7حاويات نمطية ونسبتو  6606حاوية، أي بنمو قدره  86575مقابل 

نة في شير آب الماضي حطمت الرقم القياسي المسجل في شباط الماضي وأوضح زخور أن حركة المساف
حاوية نمطية برسم المسافنة وىو الرقم األكبر  40343فقد تعامل المرفأ مع · حاوية نمطية 40308البالغ 

حاوية  9006حاوية لمشير عينو من العام الماضي، أي بنمو كبير قدره  33003حتى تاريخو، في مقابل 
 ·في المئة 07تو نمطية ونسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41/9/1144جريدة البناء في 

 
 أرقام قياسية لحركة المرفأ في آب 

 

 زخور: عدد الحاويات قد يتجاوز المميون

 

أعمن رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت إيمي زخور تحقيق مرفأ بيروت أرقامًا قياسية في آب الماضي 
تداوليا، وحركة الحاويات التي تعامل معيا". وتبّين أن مرفأ بيروت استطاع نظرًا إلى كميات البضائع التي 

  ."استيعاب االنعكاسات السمبية لألزمة السياسية القائمة

كالم زخور جاء تعميقًا عمى إحصاءات المرفأ التي أشارت الى أن الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة 
%. كذلك 8، أي بزيادة 0606ف طن لمشير ذاتو من العام أل 666ألف طن، في مقابل  648والمصدرة بمغ 

  .%7حاوية، أي بنمو  86575حاوية نمطية في مقابل  92585ارتفع عدد الحاويات الى 

 حركة المسافنة 
 

 40308وأوضح أن حركة المسافنة في شير آب حطمت الرقم القياسي المسجل في شباط الماضي البالغ 
حاوية نمطية برسم المسافنة وىو الرقم األكبر حتى تاريخو، في  40343فأ مع حاوية نمطية. فقد تعامل المر 

في  07حاوية نمطية ونسبتو  9006حاوية لمشير عينو من العام الماضي، أي بنمو كبير  33003مقابل 
  .المئة

 

لممرة  اضاف: في حال لم تطرأ أي أحداث أمنية في البالد، فمن المتوقع أن يتجاوز مجموع حركة الحاويات
 .األولى أيضًا، المميون حاوية نمطية في نياية العام الحالي

 

 

 

 



 

 41/9/1144 في جريدة المستقبل

 

 حركة المسافنة باتجاه مرافئ المنطقة تحقق أرقامًا قياسية

 تراجع أداء مرفأ بيروت حتى آب نتيجة التجاذبات السياسية

 

 الفونس ديب 

بيروت في االشير الثمانية االولى من العام الجاري تراجع عدد البواخر أظيرت النتائج التي سجميا مرفأ 
والسيارات وحركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي، والشحن العام ، والعائدات، فيما ارتفعت حركة 

ل المسافنة والمسافرين. وبالنسبة لشير آب فان النتائج أظيرت ارتفاع الشحن العام والحاويات، فيما سجمت ك
 .النشاطات االخرى تراجعا ممحوظا، بما فييا عائدات المرفأ

ورغم التحسن الذي طرأ عمى حركة الحاويات بشكل عام، والنتائج عن ارتفاع حركة المسافنة باتجاه مرافئ 
آالف حاوية نمطية في آب يدل  3المنطقة، اال ان تراجع حركة الحاويات المعدة لالستيالك المحمي حوالي 

  .باطؤ الحركة التجارية في االسواق المبنانية نتيجة التجاذبات السياسية، والخضات االمنيةعمى مدى ت

بيروت ايمي زخور ان تسجل حركة الحاويات في العام الجاري رقما  -وتوقع رئيس غرفة المالحة الدولية
فئ المنطقة لعبت دورا قياسيا جديدا يزيد عمى مميون حاوية نمطية، مشيرا الى ان حركة المسافنة باتجاه مرا

 .اساسيا في ىذا المجال

  الرقاما

وبحسب االحصاءات الصادرة عن مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في 
باخرة في الفترة  0578باخرة مقابل  1453في المئة الى  8بنسبة  0600االشير الثمانية االولى من العام 

 4475الف طن مقارنة مع  4440في المئة الى  6،7نخفض الشحن العام بنسبة ، وا0606نفسيا من العام 
سيارة  44689في المئة الى  33،5الف طن، وانخفض عدد السيارت التي استوردت عبر المرفأ بنسبة 

 .0606سيارة حتى آب من العام  66307مقارنة مع 

مسافرا في العام  3585مسافرا مقابل  6600في المئة الى  68وفي الوقت نفسو ارتفع عدد المسافرين بنسبة 



حاوية مقابل  444الف و 678في المئة الى  4،6وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد ارتفع عددىا بنسبة  .2010
 .حاوية 444الفًا و 678

 0606في المئة مقارنة مع آب  4،7وفي آب الماضي انخفض عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 
الف طن،  647،5في المئة الى  8باخرة، فيما ارتفع الشحن العام بنسبة  000تين مقابل باخر  202الى 

 .0606الف طن في آب  599،6مقابل 

سيارة، في حين  7077سيارة مقابل  5633في المئة الى  00،6وبالنسبة لعدد السيارات، فقد انخفض بنسبة 
  .لم يسجل المرفأ عبور اي مسافر في ىذا الشير

الفا  86حاوية، مقابل  585الفا و 90في المئة الى  6،9الحاويات، فقد ارتفعت في آب الماضي بنسبة اما 
 .0606حاوية كان المرفأ قد حققيا في آب  575و

 زخور

وفي ىذا االطار، قال زخور "ان تحقيق مرفأ بيروت أرقامًا قياسية نظرًا إلى كميات البضائع التي تداوليا، 
ي تعامل معيا في آب الماضي، وىذه األرقام ىي األكبر الذي يسجميا المرفأ ىذا العام". وحركة الحاويات الت

ووصف ىذه النتائج بالجيدة "وتبّين أن مرفأ بيروت استطاع استيعاب االنعكاسات السمبية لألزمة السياسية 
 ."التي ال تزال تتخبط فييا البالد، واألحداث األمنية التي تشيدىا المنطقة العربية

وأوضح زخور في بيان أمس أن "حركة المسافنة في آب الماضي حطمت الرقم القياسي المسجل في شباط 
حاوية نمطية برسم المسافنة وىو الرقم  40343حاوية نمطية. فقد تعامل المرفأ مع  40308الماضي البالغ 

حاوية  9006نمو كبير حاوية لمشير عينو من العام الماضي، أي ب 33003األكبر حتى تاريخو، في مقابل 
 .في المئة 07نمطية ونسبتو 

وقال زخور: "في حال لم تطرأ أي أحداث أمنية في البالد، فمن المتوقع أن يتجاوز مجموع حركة الحاويات 
 .لممرة األولى أيضًا، المميون حاوية نمطية في نياية العام الحالي

، سيمّكن مرفأ بيروت من 0600نياية العام  وأكد أن "مشروع توسيع محطة الحاويات المنتظر إنجازه في
استقبال عدد أكبر من السفن العمالقة في وقت واحد، واستيعاب المزيد من حركة الحاويات، إضافة الى 
وضع حّد نيائي ألزمة االزدحام التي يشيدىا المرفأ من حين الى آخر، كما أنو سيفّعل الدور المحوري لممرفأ 

 ابًا عمى حركتو ووارداتو المرفئيةفي المنطقة، ما ينعكس إيج

 



 


