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الحاوٌات محطة توسعة مشروع عن الستارة إسدال مع جدٌدة لمرحلة ٌستعد بٌروت مرفأ  

 

6872 العدد - 6102 آب 62 اإلثنٌن - المستقبل  –  

 

 اال مضطردا، تراجعا ٌشهد الذي البلد فً االقتصادي بالنمو مرتبطة لٌست بالطبع وهً معروفة، باتت المرفأ حركة نمو اسباب كانت إذا

 ما المقبل، اٌلول فً نهائٌا انجازه سٌتم الذي الحاوٌات محطة توسعة مشروع عن الستار اسدال قرب مع جدٌدة لمرحلة ٌتحضر المرفأ ان

 الترانزٌت لعملٌات عالمٌة مالحٌة شركات مع للتعاقد مجال وفتح الداخلٌة، الباحات مساحة وزٌادة االستٌعابٌة، المرفأ قدرة زٌادة ٌعنً

سورٌا اعمار والعادة المسافنة، أو المحلً االستهالك برسم المستوردة الحاوٌة حركة من المزٌد واستٌعاب البحري، . 

 استقرار بعد حتى المقبلة، المرحلة فً االرتفاع فً المرفأ حركة تستمر ان زخور اٌلً بٌروت فً الدولٌة المالحة غرفة رئٌس وتوقع

 لعملٌة والمعدات ولٌةاال المواد لتوفٌر بٌروت مرفأ ٌمثلها التً الماسة للحاجة طبٌعتها، الى البري الشحن حركة وعودة سورٌا فً االمور

 الذي الكبٌر الخراب بعد االعمار إعادة حاجات كل تلبٌة بمقدورهما ٌكون لن والالذقٌة طرطوس مرفأي ان خصوصا سورٌا إعمار اعادة

وعرضها سورٌا طول على والفوقٌة التحتٌة البنٌة طاول . 

 المرفأ مسٌرة وضرب االنجازات هذه كل ضٌاع الى سٌؤدي لبنان فً االمنٌة االحداث تطور ان من عٌنه، الوقت فً حذر زخور ان اال

الحكومة تشكٌل فً واالسراع الوطنٌة الوحدة وتقوٌة التالقً الى بالعودة الخطر دائرة من البالد اخراج ضرورة على مشددا التصاعدٌة، .  

 االرقام

 076 الى المئة فً 6،6 بنسبة الماضً تموز فً المرفأ داخل رست التً البواخر عدد انخفاض المرفأ، عن الصادرة االرقام وأظهرت

 تموز فً طن الف 257 مقابل طن الف 827 الى المئة فً 06 بنسبة العام الشحن وارتفع ،6106 تموز فً باخرة 091 مع مقارنة باخرة

 566و آالف 7 مقابل سٌارة 802و آالف 7 الى المئة فً 6 بسنبة عددها ارتفع فقد المرفأ، عبر المستوردة للسٌارات وبالنسبة.6106

 فً مسافرا 0029 مقابل مسافرا 0920 المئة فً 25 بنسبة الماضً تموز فً المرفأ عبروا الذٌن المسافرٌن عدد ارتفع كذلك سٌارة،

6106 تموز . 

. 6106 تموز فً المرفأ سجلها حاوٌة 972و الفا 95 مقابل حاوٌة 882و آالف 012 الى المئة فً 7 بنسبة عددها فارتفع الحاوٌات، أما

6106 تموز فً ملٌونا05،6 مقابل دوالر ملٌون 61،7 الى المئة فً 25 بنسبة المرفأ عائدات ارتفعت كما .  

 0661 الى المئة فً 2 بسنة المرفأ فً رست التً البواخر عدد ارتفاع االحصاءات أظهرت ،6102 من االولى السبعة االشهر وفً

 طن الف 769و مالٌٌن 6 الى المئة فً 02،5 بنسبة العام الشحن ارتفع كما. 6106 من نفسها الفترة فً باخرتٌن 0616 مقابل باخرة

طن الف 066و مالٌٌن 6 مقابل . 

 من االولى السبعة االشهر فً سٌارة 686و الفا 67 مقابل سٌارة 297و الفا 56 الى المئة فً 02،2 بنسبة فارتفع السٌارات لعدد وبالنسبة

6106 تموز حتى 0مسافر 82و الفٌن مقابل مسافرا 080و آالف 2 الى المئة فً 52 بنسبة المسافرٌن عدد ارتفع حٌن فً ،6106 .  

 المرفأ عائدات وارتفعت حاوٌة، 850و آالف 201 مقابل حاوٌة، 925و الفا 220 الى المئة فً 7،6 بنسبة عددها فارتفع الحاوٌات، أما

ملٌونا 011،5 مقابل دوالر ملٌون 062،8 الى ئةالم فً 62 بنسبة 6102 من تموز حتى . 

 

 



 زخور

المتوسط البحر فً رائد محوري دور بلعب له ٌسمح بٌروت مرفأ مركز ان تؤكد الجٌدة النتائج هذه ان" زخور قال السٌاق، هذا وفً ". 

 الى البري النقل حركة وعودة سورٌا فً االوضاع استتبت وان حتى ستستمر الجٌدة الحركة هذه ان مجددا، التأكٌد من بد ال" واضاف

 الدمار بعد سٌما ال سورٌا، فً االعمار اعادة متطلبات كافة تأمٌن على قادرٌن غٌر سٌكونان والالذقٌة طرطوس مرفأي الن طبٌعتها،

سورٌا مساحة على ومصانعها والفوقٌة التحتٌة بناها لحق الذي ". 

 المرفأ مسٌرة وضرب االنجازات هذه كل ضٌاع الى سٌؤدي لبنان فً االمنٌة االحداث تطور ان من عٌنه، الوقت فً حذر زخور ان اال

الحكومة تشكٌل فً واالسراع الوطنٌة الوحدة وتقوٌة التالقً الى بالعودة الخطر دائرة من البالد اخراج ضرورة على مشددا التصاعدٌة، .  

 ان كما. تموز فً الف 26 الى شهرٌا حاوٌة الف 66 من المحلً لالستهالك المعدة للحاوٌات الشهري المعدل ارتفاع" الى زخور واشار

 وصلت اضافٌة ومساعدة عمالقة جسرٌة رافعات واستعمال الباحات من مزٌد توفر بعدما االرتفاع، الى عاودة البحري الترانزٌت حركة

االخٌرة اآلونة فً بٌروت مرفأ الى ". 

 اقل الى البواخر انتظار فترة انخفضت حٌث االزدحام، شدة من التخفٌف من المرفأ إدارة تمكن االرتفاع هذا رغم" انه الى زخور ولفت

 تقل ال ٌومٌا ضخمة باخرة كل انتظار كلفة ألن المرفأ، مع المتعاملة المالحٌة الشركات ارتٌاح الى ادى جدا مهم امر وهذا. ساعة 67 من

ٌوٌو الف 65 عن ". 

 ومن. حجما اصغر باخرتٌن مع( حاوٌة الف 06 تستوعب) ضخمة باخرة استقبال ٌمكنها الحالٌة حالتها فً الحاوٌات محطة" ان وأوضح

 جسرٌة رافعة 06بـ المحطة ستعمل وعندها الجاري، العام من االخٌر الربع من اعتبارا طاقتها بكامل الحاوٌات محطة تعمل ان المنتظر

 الحوض وعمق متر، 711 من بدال متر 0011 ٌصبح الرصٌف طول ان كما. 66من بدال مساعدة رافعة 22و حالٌا، 7 من بدال عمالقة

 ونصف ملٌون الى حاوٌة الف 51و ملٌون من ترتفع السنوٌة االستٌعابٌة المرفأ قدرة ان الى الفتا ،"مترا05،5 من بدال مترا 02،5

الحجم متوسطة بواخر 6و تقدٌر باقل ضخمة بواخر 2 استقبال المحطة بامكان ٌصبح انه كما. حاوٌة الملٌون ". 

. سنوٌا حاوٌة ملٌون من أكثر مع تتعامل التً العالم مستوى على االول مرفأ المئة الئحة الرابع للعام سٌدخل المرفأ ان الى زخور واشار

دوالر ملٌون 61 نحو بلغ جدٌدا قٌاسٌا رقما الماضً تموز فً المرفا عائدات تسجٌل الفتا كان" وقال ". 

 اقراره ألن الحكومة، تشكٌل ٌنتظر وهو حامٌة نار على اصبح" قال جدٌدة، حاوٌات محطة بانشاء المتمثل الجدٌد للمشروع بالنسبة أما

الوزراء مجلس من قرارا ٌتطلب ". 
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