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كتو ر أعمن رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور أن مرفأ بيروت حقق أرقاما جيدة بح 
، وذلك لمعام الثاني عمى التوالي، عمما أن نتائج العام 3183االجمالية ومجموع وارداتو المالية خالل العام 

وأشار الى أن ىذه النتائج تعتبر مميزة وفريدة، في ظل تأزم  .3181، كانت أفضل أيضا من العام 3188
األوضاع السياسية في البالد وتفاقم األوضاع األمنية في المنطقة، ما يؤكد أن مرفأ بيروت الذي يعتبر البوابة 

اع تمكن من التكّيف واستيعاب تداعيات ىذه األوض ،البحرية الرئيسية لتجارة لبنان مع العالم الخارجي
 ومستجداتيا.

جاء تصريح زخور في سياق تعميقو عمى احصاءات مرفأ بيروت، التي أشارت الى أن الوزن  
بالمئة  1اع نسبتو مميون طن  بارتف ,7522 ، بمغ3183ردة والمصدرة في العام االجمالي لمبضائع المستو 

بزيادة نسبتيا سيارة  19868ىا بمغ عددفحققت حركة السيارات التي تداوليا رقما قياسيا و  .3188عن العام 
بالمئة. عمما  8نمو نسبتو بمميون حاوية و  85002كما بمغت حركة الحاويات التي تعامل معيا  بالمئة. 36

أن المرفأ استطاع تداول أكثر من مميون حاوية نمطية لمعام التالي عمى التوالي، وىو الرقم األكبر الذي 
 سجمو حتى تاريخو.ي

فبمغ  ،ال بد من االشارة الى أن حركة الحاويات برسم االستيالك المحمي سجمت زيادة :وأضاف 
بالمئة. كما ارتفعت حركة الحاويات المصدرة ببضائع  7آالف حاوية نمطية أي بارتفاع نسبتو  211عددىا 

حاوية  819717بالمئة. أما حركة المسافنة فبمغت  88بارتفاع نسبتو  حاوية نمطية 12118لبنانية الى 
أن تراجع ىذه الحركة يعود الى طمب ادارة المرفأ  الى بالمئة. وال بد من التوضيح 6اض نسبتو فنمطية بانخ

ن المرفأ مركزا لعمميات المسافنة، تخفيض ىذه الحركة بصورة مؤقتة لمتخفيف من اعتمدتمن الشركتين المتين 
ييز والمنتظر إنجازىا جتنتياء من ورشة التوسيع والولحين اال ،االزدحام الذي يشيده المرفأ من وقت الى آخر

 في النصف األول من العام الحالي.
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االستيالك  مالمستوردة برسوالسيارات أن ارتفاع حركة البضائع وعدد الحاويات أضاف زخور: و  
ة والجمركية والضريبة المالية المتمثمة بالواردات المرفئي يجابا عمى المجموع العام لموارداتإ المحمي، انعكس

ألف دوالر لمعام  721مميون و  3711ارتفعت الى ( ورئاسة الميناء، التي VATعمى القيمة المضافة )
 .3188بالمئة عن العام  8نسبتو  نمو، ب3183

وانيى زخور تصريحو، مجددا مناشدتو لممسؤولين والسياسيين الذين يدعون أنيم "أم الصبي" أن  
محذرا من أن يتبخر ىذا التحسن وتنقمب  يوحدوا كممتيم من أجل المحافظة عمى أمن الوطن  واستقراره، 

ال سيما أن  ،نيةاألوضاع األم تالتصعيدية وتدىور  يمىذه النتائج رأسا عمى عقب، في حال استمرت مواقف
 يدد المنطقة بكامميا بأوخم العواقب.يي ذوالالممتيب نان يتفاعل مع محيطو بل
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