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تساءل رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور، عن إمكانية استمرار مرفأ بيروت في  
تحقيق النتائج الجيدة بحركتو ومجموع وارداتو المالية في ظل تفاقم األوضاع األمنية في البالد. وأعرب عن 

عمى عقب في حال استمرار تدىور ىذه األوضاع، مناشدا أصحاب تخوفو من أن تنقمب ىذه النتائج رأسا 
 الحل والربط في البالد االتفاق عمى قواسم مشتركة قبل خراب البصره.

ة التي حققيا مرفأ بيروت خالل األشير السبعة زخور في معرض تحميمو لألرقام الجيد جاء تصريح 
لفترة ذاتيا من العام الماضي، والتي تؤكد أن ىذا األولى من العام الحالي، مقارنة مع تمك المسجمة في ا

المرفق البحري الخدماتي األكبر واألىم يشكل نموذجا استثنائيا، ألنو في الوقت الذي تشيد كافة القطاعات 
بحركتو ومجموع ممموسا متواصال بنشاطيا، استطاع مرفأ بيروت أن يحقق نموا  االقتصادية في البالد تراجعا

 ة.وارداتو المالي

ماليين طن  24022 لمبضائع المستوردة والمصدرة بمغ فقد أظيرت االحصاءات أن الوزن االجمالي 
ماليين طن لمفترة عينيا من العام الماضي، أي  44792في األشير السبعة األولى من العام الحالي، مقابل 

 بالمئة. 9444ألف طن ونسبتيا  451قدرىا بزيادة 

سيارة، أي  48253سيارة مقابل  28474رقما قياسيا فبمغ مجموعيا كما حققت حركة السيارات  
 بالمئة. 45454سيارة ونسبتو  9803بارتفاع قدره 
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 42894حاوية، أي بنمو قدره  585859حاوية نمطية مقابل  301750وبمغ مجموع الحاويات  
 بالمئة. 2445حاوية نمطية ونسبتو 

حاوية  077000مستوردة برسم االستيالك المحمي ارتفعت الى وأوضح زخور أن حركة الحاويات ال 
 بالمئة. 3443حاوية نمطية ونسبتو  01582بتحسن قدره  يحاوية، أ 033547نمطية مقابل 

وأشار الى أن الزيادة الجيدة بحركة البضائع والسيارات والحاويات المستوردة برسم االستيالك المحمي  
ام لمواردات المالية المتمثمة بالواردات الجمركية والضريبة عمى القيمة انعكست ايجابا عمى المجموع الع

مميون دوالر  03214424( والمرفئية وواردات رئاسة الميناء. فقد ارتفع ىذا المجموع الى  VATالمضافة ) 
 بالمئة. 01448مميون دوالر ونسبتيا   0544977مميون دوالر، أي بزيادة جيدة قدرىا  02874435مقابل 

من لكي تتمكن القطاعات االقتصادية  ىااستقرار أمنيا و آمال أن تستعيد البالد  تصريحو وأنيى زخور 
وتفعيل دوره المحوري في  الجيدةبتحقيق النتائج ستمرار االمن مرفأ بيروت و  ،نشاطيااستعادة عافيتيا و 

 .المنطقة
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