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لم يكن مقدرا لمرفأ بيروت ان يحقق كل ىذه االرقام القياسية في معظم االعمال التي يقوم بيا، خصوصا في ظل التراجعات 
التي تصيب مختمف القطاعات االقتصادية في البالد، لكن وعمى حد المثل الشعبي القائل "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فقد 

ل البري عبر سوريا بشكل شبو نيائي، ليستقطب معظم عمميات التصدير واالستيراد التي استطاع المرفأ االستفادة من توقف النق
الف  011كانت تحصل برا عبر سوريا، مستفيدا من زيادة قدرتو االستعابية بعد استالمو جزءا ميما من الرصيف الجديد ونحو 

حد قول رئيس غرفة المالحة الدولية في بيروت متر مربع من الباحات الجديدة، لتحقيق قفزة نوعية في عممو ونشاطو، عمى 
ايمي زخور، كاشفا ان ابرز االرقام القياسية التي حققت في نيسان شممت العائدات والحاويات المستوردة والمعدة لالستيالك 

 المحمي، والحاويات المألى بالبضائع المبنانية والمصدرة الى الخارج.
قويا لممرفأ ان كان بالنسبة لدوره في الحياة االقتصادية المبنانية، او كالعب رئيسي  واعتبر زخور ان ىذه االرقام تعطي زخما

 في عممية النقل البحري في الحوض الشرقي لمبحر االبيض المتوسط.
 االرقام

مئة في ال 02،51وأظيرت االرقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في نيسان الماضي بنسبة 
الف طن  425،4في المئة الى  55، وارتفع الشحن العام بنسبة 5105باخرة في نيسان  031باخرة مقارنة مع  056الى 

 .5105الف طن في نيسان  355مقابل 
سيارة، كذلك ارتفع  351آالف و 1سيارة مقابل  530آالف و 5في المئة الى  45وبالنسبة لمسيارات فقد ارتفعت عددىا بنسبة 

مسافرا في نيسان  530مسافرا مقابل  151في المئة الى 52مسافرين الذين عبروا المرفأ في نيسان الماضي بنسبة عدد ال
5105. 

حاوية سجميا المرفأ في  624الفا و 55حاوية مقابل  411الفا و 56في المئة الى  0أما الحاويات، فانخفض عددىا بنسبة 
مميونا في  03،6مميون دوالر، مقابل  05ا قياسيا خالل ىذا الشير بمغ نحو ، في حين سجمت عائدات المرفأ رقم5105نيسان 
 . 5105نيسان 

 400في المئة الى  5،5، أظيرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 5103وفي الثمث االول من 
الف  346في المئة الى مميونين و 05،4بنسبة . كما ارتفع الشحن العام 5105باخرة في الفترة نفسيا من  324باخرة مقابل 

 الف طن. 523طن مقابل مميونين و
، 5105سيارة في الثمث االول من  215الفا و 51الف سيارة مقابل  56في المئة الى  05وبالنسبة لعدد السيارات ارتفع بنسبة 
 .5103افرا حتى نيسان من مس 345مسافرا مقابل  151في المئة الى  55في حين ارتفع عدد المسافرين بنسبة 



حاويات، وارتفعت  501الفا و 335حاوية، مقابل  555الفا و 321في المئة الى  3،3أما الحاويات، فارتفع عددىا بنسبة 
 مميونا. 23،3مميون دوالر مقابل  35في المئة الى  53،4بنسبة  5103عائدات المرفأ حنى نيسان من 

 زخور
ة التي يحققيا المرفأ تعود بشكل رئيسي الى التطورات االمنية الحاصمة في سوريا والتي حالت اعتبر زخور ان النتائج االيجابي

في الفترة االخيرة دون مرور الشاحنات المحممة بالبضائع من لبنان باتجاه الدول العربية وبالعكس، ما أدى الى تحول معظم 
ت، مشيرا الى ان ذلك ظير جميا في االرقام القياسية الجديدة التي عمميات التصدير واالستيراد التي كانت تتم برا الى مرفأ بيرو 

 سجمت خالل نيسان الماضي عمى اكثر من مستوى.
الف  56وأوضح زخور ان "أكبر رقم قياسي سجمو المرفأ في السابق بالنسبة لمحاويات المعدة لالستيالك المحمي ىو نحو 

الف حاوية،  33قد سجل المرفأ في ىذا االطار رقما قياسيا جديدا بمغ نحو حاوية، وىذا الرقم سجل في آذار، أما في نيسان ف
حاوية صعودا من  4211وقال "بالنسبة لتصدير الحاويات المألى بالبضائع المبنانية، كذلك سجل المرفأ رقما قياسيا جديدا بمغ 

 مميونا". 04ر مرتفعة من نحو مميون دوال 05حاوية. وكذلك االمر بالنسبة لمواردات المرفئية التي سجمت  1511
واعتبر ان ىذه االرقام تعطي زخما قويا لممرفأ ان كان بالنسبة لدوره في الحياة االقتصادية المبنانية، او كالعب رئيسي في 

 عممية النقل البحري في الحوض الشرقي لمبحر االبيض المتوسط.
ذ لفت زخور الى انخفاض عمميات الترانزيت البحري، أوضح ان ىذا االمر يعود الى طمب ادارة المرفأ من الشركات المالحية  وا 

العاممة في ىذا االطار تخفيض حجم اعماليا خالل ىذه الفترة افساحا في المجال الستيعاب االرتفاع المطرد لمعمميات 
يت البحري عبر مرفأ المخصصة لمسوق المحمية، منعا لعودة االزدحام الى حرم المرفأ، مؤكدا ان الطمب عمى عمميات الترانز 

 بيروت ال تزال كبيرة.
وبالنسبة لمشروع توسيع محطة الحاويات، قال زخور "وصل منذ فترة وجيزة رافعتان جسريتان عمالقتان وىما اكبر من الرافعات 

عات جسرية الجسرية المماثمة، وذلك لتمكين المرفأ من التعامل مع أكبر السفن العمالقة في العالم، باالضافة الى اربع راف
مساعدة"، مشيرا الى انو سيصل خالل الفترة المقبمة حتى ايمول اربع رافعات جسرية عمالقة بنفس الحجم لمرافعتين االخيرتين، 

 رافعة مساعدة. 05و
الف متر مربع وضميا الى محطة الحاويات ساعد كثيرا في امتصاص  011واعتبر زخور ان استالم المرفأ باحات بمساحة 

كبيرة التي تحصل في المرفأ خالل الفترة االخيرة، وقال "في السابق كان معدل الحاويات الموجودة عمى أرض المرفأ الحركة ال
الف حاوية  04حاوية، اآلن ارتفع المعدل الى  6111حاوية و 5211يوميا والمستوردة برسم االستيالك المحمي يتراوح بين 
الف حاوية كان يحصل االزدحام  05ما كان يرتفع المعدل في السابق الى موجودة كل يوم في محطة الحاويات"، اضاف "عند

الف حاوية فقد تمكن المرفأ من استيعابيا بفضل  04وترتفع اصوات التجار وزبائن المرفأ، اما اآلن فرغم ارتفاع المعدل الى 
 الف متر مربع". 011الـ

ر، ما سيؤدي الى زيادة القدرة االستيعابية لممرفأ من مميون حاوية وأكد ان انجاز مشروع التوسعة سيتم في ايمول عمى ابعد تقدي
 مميون. 0،2نمطية الى 

 الفونس ديب

 


