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 ألفونس ديب

بتسجيل نتائج االيجابية، وىي ال تعود عمى االطالق الى عوامل داخمية، انما النعكاسات  3102استيل مرفأ بيروت العام 
االحداث االمنية التي تشيدىا سوريا، التي دفعت الى رفع وتيرة استخدام المرفأ عمى اكثر من صعيد، خصوصا لجية االستيراد 

السورية، ولتصدير البضائع المبنانية التي كانت تصدر برا عبر سوريا، والستيراد البضائع الى السوق  تمبية الحتياجات االسواق
 المبنانية والتي كانت تستورد برا عبر سوريا. 

رئيس غرفة المالحة الدولية في بيروت ايمي زخور قال لـ"المستقبل" "ان وضع المرفأ سيبقى جيدًا، طالما الوضع االمني 
 طالبا "القوى السياسية بالتيدئة واالبتعاد عن التشنج ألن البمد واقتصاده ال يتحمالن المزيد من الضغوط".مستتب"، م

ذ كشف عن وجود حوالي  شركات مالحية عالمية ابدت رغبتيا باعتماد المرفأ كمركز لممسافنة، اشار الى ان محطة  2وا 
 في مطمع تموز المقبل. الحاويات ستباشر عمميا بكامل طاقتيا، مع الجزء الجديد،

 االرقام
 3102وبحسب االحصاءات الصادرة عن ادارة مرفأ بيروت، فقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في كانون الثاني 

، فيما ارتفع عدد السيارت التي 3103باخرة في الشير نفسو من العام  087باخرة مقابل  061في المئة الى  8،7بنسبة 
 سيارة. 301آالف و 8سيارة مقارنة مع  300آالف و 8في المئة الى  1،0المرفأ بنسبة  استوردت عبر

الف طن، في حين يسجل  061،3الف طن مقارنة مع  003،6في المئة الى نحو  0،1أما الشحن العام فقد انخفض بنسبة 
 المرفأ عبور اي مسافر خالل ىذا الشير. 
 312الفا و 10في المئة الى  00،1ا كبيرا في كانون الثاني الماضي مرتفعة بنسبة وبالنسبة لتداول الحاويات، فقد سجمت رقم

 .3103حاوية في الشير نفسو من العام  17الفا و 81حاوية مقارنة مع 
 مميونا. 02،7مميون دوالر مقابل نحو  06،8في المئة الى نحو  30،2وكذلك سجمت عائدات المرفأ ارتفاعا كبيرا نسبتو 

 زخور
زخور ان وضع المرفأ جيد، طالما الوضع االمني مضبوط، مطالبا "القوى السياسية بالتيدئة واالبتعاد عن التشنج ألن  واعتبر

 البمد واقتصاده ال يتحمالن المزيد من الضغوط".
تي كانت واشار الى ان ارتفاع في حركة الحاوية المعدة لالستيالك المحمي تعود في الدرجة االولى الى تحول كل البضائع ال

تستورد برا الى مرفأ بيروت بعد توطر االحداث االمنية في سوريا، وكذلك اعتماد المرفأ الستيراد البضائع التي سيعاد تصديرىا 



الى السوق السورية لسد نقص الطمب الحاصل في ىذه السوق جراء العقوبات المفروضة عمى سوريا، وكذلك لتصدير جزء كبير 
 ر عن طريق البر.من البضائع التي كنت تصد

كما أوضح الى ان حركة الحاويات برسم المسافنة ارتفعت ايضًا، ما يدل عمى استمرار المرفأ في أداء دوره كمركز العادة توزيع 
 البضائع في شرق البحر المتوسط.

المقبل، الفتا الى واشار الى بدء وصول طالئع التجييزات المخصصة لمجزء الجديد من محطة الحاويات، والتي تكتمل في آذار 
 ان محطة الحاويات ستباشر عمميا بكامل طاقتيا، اي مع الجزء الجديد، في مطمع تموز المقبل.

شركات مالحية عالمية ابدت رغبتيا باعتماد المرفأ كمركز لممسافنة، مشيرا الى ان ادارة المرفأ  2وكشف عن وجود حوالي 
احًا بعدما اقتربت عممية انجاز مشروع التوسعة ، وبالتالي ال خوف في حال تدرس ىذه العروض، "ال سيما ان التعاقد بات مت

 الموافقة عمى ىذه الطمبات من تجدد االزدحام في المرفأ".
وقسما من  03وأعمن ان ادارة المرفأ باشرت باعداد دراسة جديدة لتوسيع محطة الحاويات باتجاه الغرب، لتضم الرصيف 

 االدارة انيت بصورة تقريبية دراسة المشروع الجديد.الحوض الرابع، مشيرا الى ان 
وكان رئيس مجمس ادارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم كشف لـ"المستقبل" عن مشاريع جديدة تعدىا ادارة المرفأ وتتمثل في 

ع توسعة مرفأ انشاء محطة حاويات ثانية مخصصة لمسوق المحمية في الحوض الرابع عمى ان تطمق اعماليا فور تسميم مشرو 
 .3102بيروت الذي من المتوقع انجازه في آب 

ولفت الى تكميف دار اليندسة بوضع تصميم لتطوير الحوض االول الستخدامو كمحطة سياحية بشكل يمكنو من ان يكون 
 واجية لمبنان، تساعد في وخمق وجو حضاري وسياحي جديد".

رفأ قام بخطوات ميمة خالل الفترة الماضية، ابرزىا تمكين الزبائن من انجاز وبالنسبة لممشاريع الجديدة، اشار قريطم الى ان الم
معامالتيم الكترونيا، وقال "اليوم مخمص البضائع بات بامكانو من مكتبو الخاص متابعة وضع مستوعبو ومكان وجوده وسير 

لمرفئية وغير ذلك". واكد ان "المعامالت المعاممة وانجازىا وصوال الى طمب الفاتورة المتوجبة عمى المستوعب ودفع الرسوم ا
في المئة، وىي الخطوة االولى التي  011في المئة، ولم يبق سوى خطوة واحدة لتصبح  71المرفئية بات تنجز الكترونيا بحدود 

يضطر اي تتطمب نزول مخمص البضائع الى المرفأ لمبدء بالمعاممة"، وقال "حتى ىذه الخطوة نعمل لتنفيذىا الكترونيا حتى ال 
 شخص لممجيء الى ادارة المرفأ النجاز معامالتو".

 


