
 

 

  13/5/3131بيروت في 

 انــــيـب

أوضح رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور، أن تجدد أزمة االزدحام التي يشيدىا  
يعود الى األرقام القياسية التي ما يزال يحققيا بحركتو االجمالية، وال سيما بالبضائع  حاليا مرفأ بيروت

والحاويات والسيارات المستوردة برسم االستيالك المحمي من جية، وبالحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية 
 من جية أخرى، وأن ىذه األرقام ىي األكبر التي يسجميا المرفأ حتى تاريخو.

 ار زخور الى أن ىذا االزدحام كان من الممكن أن يكون أكبر وأشمل لوال استالم ادارة المرفأوأش 
ألف متر مربع، وضمو الى محطة الحاويات، مما ساىم  مئة لمقسم المنجز من الباحة الجديدة بمساحة مؤخرا

 في امتصاص جزء ميم من حركة الحاويات الكبيرة التي يشيدىا المرفأ.

أن ىذه األرقام القياسية تؤكد الدور القوي الذي يمعبو المرفأ بالنسبة لالقتصاد المبناني  واعتبر زخور 
 والمحوري في شرق المتوسط.

باخرة لمشير  361باخرة في نيسان من العام الحالي، مقابل  389وأظيرت المقارنة أن المرفأ استقبل  
 .بالمئة 35ذاتو من العام الماضي، أي بزيادة بمغت نسبتيا 

ألف طن، وىو الرقم األكبر الذي يسجل في شير  759وأفرغت ىذه البواخر وشحنت ما مجموعو  
 بالمئة. 33ألف طن وبارتفاع نسبتو  633واحد، مقابل 

سيارة، أي بنمو فاقت  1631سيارة مقابل  8313كما حققت حركة السيارات رقما كبيرا فبمغ عددىا 
 بالمئة. 78نسبتو الـ 
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فبمغ  جديدا ىو األكبر وسجمت حركة الحاويات المستوردة برسم االستيالك المحمي رقما قياسيا 
 بالمئة. 31حاوية نمطية، أي بزيادة بمغت نسبتيا  36933، مقابل 3131حاوية نمطية في نيسان  11133

اوية ح 7138كما حققت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية رقما قياسيا ضخما فبمغ  
 بالمئة. 68حاوية، أي بارتفاع بمغت نسبتو  1133نمطية مقابل 

عمى انعكست ايجابا الحركة المستوردة برسم االستيالك المحمي وأضاف أن ىذه الزيادة الكبيرة ب 
 319935، مقابل 3131مميون دوالر في نيسان  389191الواردات المرفئية التي سجمت رقما قياسيا فبمغ 

 بالمئة. 11، أي بنمو كبير بمغت نسبتيا 3133نيسان  مميون دوالر في

وأعمن زخور أن ىذه النتائج الجيدة التي يحققيا مرفأ بيروت، تعود بشكل رئيسي الى األحداث األمنية  
الجارية في سوريا، والتي أدت الى تحول قسم كبير من عمميات االستيراد والتصدير التي كانت تتم برا من 

 مرفأ بيروت.الى ة والى الدول العربي

مع إنجاز مشروع التوسعة بصورة نيائية وتوقع زخور أن تحل أزمة االزدحام في مرفأ بيروت  
 611والتجييز والمتوقع في أيمول المقبل، ما سيؤدي الى تطويل الرصيف المركزي في محطة الحاويات من 

 مميون حاوية نمطية سنويا. 395 متر، وزيادة القدرة االستيعابية لممحطة الى أكثر من 3311متر الى 

 

 الغرفة الدولية لممالحة في بيروت


