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 مرفأ بيروت ال يزال البوابة البحرية الرئيسية لتجارة لبنان
 3123آالف طن في  7% إلى أكثر من 6238الشحن ارتفع 

 

 
آالف طن خالل عام  7..52% عمى صعيد سنوي الى 12.8ارتفع الشحن العام عبر مرفأ بيروت بنسبة 

 28.7.% الى 82.1المقابل تراجع عدد البواخر بنسبة . في 188.آالف في  62655، مقارنة بـ .18.
 .188.ُسجمت خالل  2865.باخرة في مقابل

لفت رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت إيمي زخور الى أن المرفأ حقق أرقامًا جيدة في حركتو االجمالية 
كانت أفضل أيضًا من  188. ، لمسنة الثانية تواليا، عممًا أن نتائج.18.ومجموع وارداتو المالية خالل 

.181 . 

وأشار الى أن ىذه النتائج تعتبر مميزة وفريدة، في ظل تأزم األوضاع السياسية في البالد وتفاقم األوضاع 
األمنية في المنطقة، مما يؤكد أن المرفأ الذي ُيعتبر البوابة البحرية الرئيسية لتجارة لبنان مع العالم الخارجي، 

 .استيعاب تداعيات ىذه األوضاع ومستجداتياتمّكن من التكّيف و 

% 1ماليين طن بارتفاع  7..52، بمغ .18.واوضح أن الوزن االجمالي لمبضائع المستوردة والمصدرة في 
%. كذلك ..سيارة بزيادة نسبتيا  168.1. وحققت حركة السيارات التي تداوليا، رقما قياسيا بمغ 188.عن 

%. عممًا أن المرفأ استطاع تداول 8مميون حاوية وبنمو  .8211معيا بمغت حركة الحاويات التي تعامل 
 .أكثر من مميون حاوية نمطية لمسنة الثانية تواليًا، وىو الرقم األكبر الذي يسجمو حتى تاريخو

آالف حاوية نمطية بارتفاع  811ورأى زخور أن حركة الحاويات برسم االستيالك المحمي زاد عددىا الى 
%. أما 88حاوية نمطية بارتفاع  78118عت حركة الحاويات المصّدرة ببضائع لبنانية الى %. كذلك ارتف5

 .% .حاوية نمطية بانخفاض نسبتو  116515حركة المسافنة، فبمغت

وأوضح أن تراجع ىذه الحركة يعود الى طمب ادارة المرفأ من الشركتين المتين تعتمدان المرفأ مركزًا لعمميات 
ض ىذه الحركة بطريقة موقتة لمتخفيف من االزدحام الذي يشيده المرفأ من وقت الى آخر، المسافنة، مما خفّ 

 .والى حين االنتياء من ورشة التوسيع والتجييز والمنتظر إنجازىا في النصف األول من السنة الجارية



مي، انعكس إيجابًا واعتبر ان ارتفاع حركة البضائع وعدد الحاويات والسيارات المستوردة برسم االستيالك المح
 عمى المجموع العام لمواردات المالية المتمثمة بالواردات المرفئية والجمركية والضريبة عمى القيمة المضافة

VAT  عن 1، بنمو .18.ألف دوالر في  587ماليين و 511.ورئاسة الميناء، التي ارتفعت الى %
.188. 

عون أنيم "أم الصبي" أن يوّحدوا كممتيم بغية المحافظة وجّدد زخور مناشدة "المسؤولين والسياسيين الذين يدّ 
عمى أمن الوطن واستقراره"، محذرًا من أن "يتبخر ىذا التحسن وتنقمب ىذه النتائج رأسًا عمى عقب، في حال 
استمرت مواقفيم التصعيدية وتدىورت األوضاع األمنية، ال سيما أن لبنان يتفاعل مع محيطو الممتيب والذي 

 ."المنطقة بأوخم العواقب ييّدد كل
 


