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سجؿ مرفأ بيروت اربعة ارقاـ قياسية في آذار الماضي في مجاؿ الشحف العاـ وعدد المستوعبات المعدة لالستيالؾ المحمي 
وعدد المستوعبات المصدرة والممتمئة بالبضائع وايرادات المرفأ، مستفيدا مف تعثر النقؿ البري عبر سوريا بسبب تفاقـ االحداث 

ما دفع معظـ المصدريف والمستورديف الذيف كانوا يشحنوف بضائعيـ برا الى اعتماد مرفأ بيروت  االمنية التي يشيدىا ىذا البمد،
 لتنفيذ عممياتيـ. 

وكشؼ رئيس غرفة المالحة الدولية في بيروت ايمي زخور اف مرفأ بيروت يشيد زحمة اعماؿ، خصوصا بعدما تحولت معظـ 
التصاعدية في الفترة المقبمة مع االعتماد بشكؿ أكبر عمى النقؿ البحري لتنفيذ حركة النقؿ البري اليو، متوقعا اف تستمر الوتيرة 

 معظـ عمميات الشحف مف والى لبناف.
ذ اشار الى التكمفة الباىظة لنقؿ الشاحنات عمى متف البواخر وعدـ جدواىا عمى المستوى االقتصادي، شدد في ىذا االطار  وا 

مخصص لدعـ النقؿ لمتخفيؼ عف المصدريف والمستورديف ال سيما بعد توقؼ  عمى ضرورة اف تقـو الدولة بانشاء صندوؽ
 النقؿ البري عبر سوريا قسرًا.

 االرقاـ
 686في المئة الى  5وأظيرت االرقاـ الصادرة عف المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخؿ المرفأ في آذار الماضي بنسبة 

الؼ  574الؼ طف مقابؿ  765في المئة الى  24،6وارتفع الشحف العاـ بنسبة  ،2162باخرة في آذار  677باخرة مقارنة مع 
 .2162طف في آذار 

سيارة، في حيف لـ  865آالؼ  6سيارة مقابؿ  659آالؼ و 6في المئة الى  3وبالنسبة لمسيارات فقد انخفض عددىا بسنبة 
 .2162في آذار مسافرا  667يسجؿ عبور اي مسافر في ىذا الشير، فيما تـ تسجيؿ عبور 

حاوية سجميا المرفأ في  366الفا و 93حاوية مقابؿ  851الفا و 96في المئة الى  6،6أما الحاويات، فانخفض عددىا بنسبة 
 612مميونا و 64آالؼ دوالر مقابؿ  366مميونا و 67في المئة الى  23، في حيف ارتفعت عائدات المرفأ بنسبة 2162آذار 

 الفي دوالر. 
 522في المئة الى  5،9، أظيرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 2163الوؿ مف وفي الفصؿ ا
الؼ طف  926في المئة الى مميوف و 67،5. كما ارتفع الشحف العاـ بنسبة 2162باخرة في الفترة نفسيا مف  493باخرة مقابؿ 

 الؼ طف. 634مقابؿ مميوف و
سيارة في الفصؿ  928الفا و 69سيارة مقابؿ  785الفا و 21في المئة الى الى  4،3تفع بنسبة وبالنسبة لعدد السيارات فار 

 .2163، في حيف لـ يسجؿ عبور أي مسافر في الفصؿ االوؿ مف 2162االوؿ مف 



ت حاوية، وارتفع 853الفا و 243حاوية، مقابؿ  638الفا و 265في المئة الى  8،7أما الحاويات، فارتفع عددىا بنسبة 
 725مميونا و 39الؼ دوالر مقابؿ  969مميونا و 49في المئة الى  25،6بنسبة  2163عائدات المرفأ في الفصؿ االوؿ مف 

 الؼ دوالر.
 زخور

وكشؼ رئيس غرفة المالحة الدولية في بيروت ايمي زخور لػ"المستقبؿ" اف المرفأ حقؽ أربعة ارقاـ قياسية في آذار الماضي، 
 وىي تتمثؿ باآلتي:

 الؼ طف وىو رقـ لـ يسجؿ في تاريخ المرفأ. 765موغ حجـ الشحف العاـ ب
 الفا. 27، فيما االرقاـ السابقة لـ تتعد الػ 812الفا و 29بموغ عدد المستوعبات المعدة لالستيالؾ المحمي 

 811آالؼ و 4و مستوعبا، فيما الرقـ السابؽ بمغ نح 731آالؼ و 5بموغ عدد المستوعبات المصدرة والممتمئة بالبضائع 
 مستوعب.

 مميونا. 66،7الفا دوالر، فيما الرقـ السابؽ بمغ نحو  366مميونا و 67بموغ الواردات المرفئية 
وعزا زخور ىذه االنجازات الى تحوؿ كؿ البضائع التي كانت تستورد برا الى مرفأ بيروت بعد تطور االحداث االمنية في سوريا، 

بضائع التي سيعاد تصديرىا الى السورية لسد نقص الطمب الحاصؿ في ىذه السوؽ جراء وكذلؾ اعتماد المرفأ السيراد ال
 العقوبات المفروضة عمى سوريا، وكذلؾ لتصدير معظـ البضائع التي كنت تصدر عف طريؽ البر.

طقة، اعتبر وعف البضائع التي تصدر بحرا في الشاحنات التي يتـ نقميا عمى متف البواخر مف لبناف الى بعض مرافئ المن
زخور اف "ىذه الطريقة اثبتت عدـ جدواىا لتكمفتيا العالية جدا، اف كاف بالنسبة اليصاؿ الشاحنة الى مقصدىا وكذلؾ 

العادتيا"، واشار الى اف اعادة الشاحنة الى لبناف فارغة يضاعؼ الخسائر، في حيف إذا وافؽ الحظ صاحب الشاحنة وتمكف 
يخفؼ مف خسائره، لكف في كؿ االحواؿ تبقى تكمفة نقؿ الشاحنات عمى متف البواخر عف  مف اعادتو محممة بالبضائع فانو

طريؽ ما يسمى "رورو" كبيرة جدا مقارنة مع تكمفة النقؿ البري، الفتا الى "وجود عدد كبير مف الشاحنات العالقة في االردف 
 ومصر ليذا السبب".

ذ أوضح اف تكمفة نقؿ الشاحنة عمى متف الباخرة  آالؼ دوالر، مشددا في ىذا االطار عمى  7واعادتيا الى لبناف تبمغ نحو وا 
ضرورة اف تقـو الدولة بانشاء صندوؽ مخصص لدعـ النقؿ جراء التكمفة الباىظة التي يتكبدىا المصدروف بعد التوقؼ شبو 

 النيائي لمنقؿ البري عبر سوريا.
لفترة المقبمة، ال سيما بعد المشاكؿ التي واجيتيا الشاحنات المبنانية عمى وتوقع اف "تستمر الوتيرة التصاعدية لحركة المرفأ في ا

الحدود السورية االردنية مؤخرا، والتي مف المتوقع اف تؤدي الى توقؼ النقؿ برا عبر سوريا بشكؿ نيائي، وكذلؾ مع اقتراب 
و مف التعاقد مع شركات مالحية عالمية العتماده االنتياء مف انجاز مشروع توسعة المرفأ، ما سيزيد قدرتو االستيعابية، وتمكين

 كمركز لممسافنة باتجاه موانئ الحوض الشرقي لممتوسط".

 الفونس ديب

 


