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يشكل مرفأ بيروت عالمة فارقة في االقتصاد المبناني لمكثير من النواحي، ان كان بالنسبة لمنتائج االيجابية التي يحققيا او 
 التطور البنيوي الذي يشيده مع اقتراب انجاز مشروع توسعة محطة الحاويات في ايمول المقبل.

ذا كانت اسباب النمو المضطرد لحركة المرفأ باتت معروفة، اال ان رئيس غرفة المالحة الدولية في بيروت ايمي زخور توقع  وا 
 استمرار ىذه الوتيرة في السنوات المقبمة، لالعتماد عميو لنقل البضائع والمواد االولية التي تحتاجيا عممية اعادة اعمار سوريا.

كثيرة، لكن ذلك وبحسب زخور لم  3102االرقام القياسية التي حققيا المرفأ في حزيران الماضي وفي النصف االول من العام 
يحل دون تخفيف االزدحام داخل المرفأ، "حيث ادت االجراءات المتخذة من قبل ادارة المرفأ الى خفض فترة انتظار البواخر من 

 ايام الى يومين". 5
 االرقام

في المئة الى  7ان الماضي بنسبة وأظيرت االرقام الصادرة عن المرفأ، انخفاض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في حزير 
الف طن مقابل  735،3في المئة الى  01،3، وارتفع الشحن العام بنسبة 3103باخرة في حزيران  081باخرة مقارنة مع  070

 .3103الف طن في حزيران  921،9
آالف  7سيارة مقابل  580آالف و 8في المئة الى  03،1وبالنسبة لمسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددىا بسنبة 

 290مسافرا مقابل  579في المئة  91سيارة، كذلك ارتفع عدد المسافرين الذين عبروا المرفأ في حزيران الماضي بنسبة  920و
 .3103مسافرا في حزيران 

يا المرفأ في حاوية سجم 808الفا  87حاوية مقابل  389آالف و 011في المئة الى  08،7أما الحاويات، فارتفع عددىا بنسبة 
مميونا في حزيران  05،9مميون دوالر مقابل  08،8في المئة الى  08،1. كما ارتفعت عائدات المرفأ بنسبة 3103حزيران 
3103 . 

في المئة الى  5،5، أظيرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 3102وفي النصف االول من 
ماليين  1في المئة الى  07،1. كما ارتفع الشحن العام بنسبة 3103في الفترة نفسيا من باخرة  0103باخرة مقابل  0158

 الف طن. 185ماليين  2الف طن مقابل  90و
سيارة في النصف االول  738الفا  29سيارة مقابل  983الفا و 15في المئة الى  05،7وبالنسبة لعدد السيارات فارتفع بنسبة 

مسافرين حتى حزيران من  911مسافرا مقابل  311في المئة الى الف و 27المسافرين بنسبة ، في حين ارتفع عدد 3103من 
3103. 

حاوية، وارتفعت  798الفا و 501حاوية، مقابل  093الفا و 558في المئة الى  08،7أما الحاويات، فارتفع عددىا بنسبة 



 مميونا. 85ماليين دوالر مقابل  019في المئة الى  31،1بنسبة  3102عائدات المرفأ في النصف االول من 
 زخور

وفي ىذا االطار، اشار زخور الى ان مرفأ بيروت سجل في حزيران الماضي أكبر رقم في تداول الحاويات منذ اطالق محطة 
حاوية نمطية، مشيرا الى ان ىذا االمر يؤكد قدرة المرفأ عمى تمبية  389آالف و 011، وبمغ عددىا 3115الحاويات في العام 

 حاجات السوق المحمية ومتطمبات الترانزيت البحري رغم عدم االنتياء من انجاز مشروع توسعة محطة الحاويات.
وعزا زخور التطور االيجابي في اعمال المرفأ، الى االستفادة من االزمة السورية التي ادت الى تحويل معظم عمميات التصدير 

تخدام المرفأ كبوابة لتصدير البضائع الى سوريا لتمبية احتياجات السوق السورية واالستيراد البري الى مرفأ بيروت، فضال عن اس
 من البضائع المختمفة.

وبالنسبة لحركة الحاويات المسجمة لمصمحة السوق الدخمية، اشار الى ان البضائع المعدة لالستيالك الداخمي شيدت نموا كبيرا 
الف  019الف حاوية مقابل  085في المئة مسجمة  31ا نسبتو ، حيث سجمت ارتفاع3102في النصف االول من العام 

 .3103حاوية في النصف االول من العام 
الف حاوية  27في المئة الى  51كذلك حققت حركة التصدير نموا كبيرا، حيث زاد التصدير البضائع المبنانية عبر المرفأ بنسبة 

 .3103الف حاوية في النصف االول من العام  35مقابل 
فت زخور الى ان الترانزيت البحري يعتبر الوحيد الذي شيد انخفاضا، وذلك بناء عمى طمب من ادارة المرفأ افساحا في ول

 3102المجال لتمبية الحركة المتزايدة عمى مستوى السوق الداخمية، حيث انخفضت حركة المسافنة في النصف االول من العام 
 .3103في الفترة نفسيا من العام  آالف حاوية 319الف حاوية مقابل  085الى 

وبالنسبة ألزمة االزدحام التي يشيدىا المرفأ، قال زخور "الوضع افضل بكثير، فاالزمة الى انحسار، وقد تمكنت ادارة المرفأ من 
فض فترة خالل التدابير التي تم االتفاق عمييا مع وزير االشغال العامة والنقل غازي العريضي والمتعاممين مع المرفأ عمى خ

 011ايام الى يومين"، مشيرا الى ان استالم القسم االول من مشروع التوسعة، ومن ضمنو باحة بمساحة  5انتظار البواخر من 
الف متر مربع، ساىم الى حد بعيد في ىذا المجال. كما ان البدء باستخدام رافعتين عمالقتين تم تركيبيما أخيرا من اصل اربع 

، وكذلك استخدام اربع رافعات مساعدة في الباحات الداخمية، سيسيم ايضا في امتصاص االزدحام في رافعات استمميا المرفأ
 االيام المقبمة.

 اضاف زخور "كذلك سيتم استالم في وقت قريب رافعتين جديدتين تضافان الى االربعة التي وصمت مؤخرا".
الف متر مربع، وبالتالي  91ف باحات داخمية بمساحة واعمن انجاز مشروع التوسعة في ايمول المقبل، وقال "بذلك سيضا

رافعة مساعدة في الباحات  29بواخر دفعة واحدة، و 2رافعة جسرية عمالقة بامكانيا التعامل مع  03سيكون لمحطة الحاويات 
 الداخمية".

االعتماد عميو بشكل اساسي  وتوقع زخور ان يستمر المرفأ في تحقيق نتائج ايجابية خالل السنوات المقبمة، خصوصا انو سيتم
في نقل البضائع والمواد االولية عند اطالق عممية اعادة اعمار سوريا، ال سيما ان مرفأي طرطوس والالذقية لن يكون 

 بمقدورىما تمبية احتياجات اعادة االعمار. 

 الفونس ديب

 


