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  3124مرفأ بيروت يسجل ارقاما قياسية ىي االعمى في اذار 

  والنقل البحري ضمن الحاويات مستمر بصورة تصاعدية
 
 

 جوزف  فرح

لفت رئيس الغرفة الدولية لممالحة في بيروت ايمي زخور، الى ان مرفإ بيروت حقق ارقاما قياسية بحركتو ووارداتو 
االعمى حتى تاريخو. مشيرا الى ان ىذه النتائج تعتبر فريدة ومميزة في ظل االضطرابات االقميمية واالحداث المرفئية ىي 

االمنية في اكثر من منطقة، ما يؤكد مجددا ان مرفإ بيروت الذي يعتبر البوابة البحرية الرئيسية لتجارة لبنان مع العالم 
  وتداعياتيا. الخارجي، تمكن من التكيف واستيعاب ىذه االوضاع

ان مرفأ بيروت سجل الرقم االعمى في شير اذار من العام الحالي بالوزن االجمالي لمبضائع « الديار»واوضح زخور لـ 
 252الف طن لمشير ذاتو من العام الماضي، اي بزيادة قدرىا  685الف طن مقابل  826المستوردة والمصدرة، فبمغ 

الحاويات المستوردة برسم االستيالك المحمي رقما قياسيا جديدا، فبمغ عددىا  في المئة. وحققت حركة 36الف ونسبتيا 
  في المئة. 34حاوية ونسبتو  6616حاوية، اي بارتفاع قدره  353:8حاوية نمطية مقابل  3:913الول مرة 

طية مقابل حاوية نم 6841كما سجمت حركة الحاويات المصدرة مألى ببضائع لبنانية زيادة قياسية فبمغ مجموعيا 
  في المئة. 46حاوية ونسبتو  ::25حاوية ، اي بنمو ضخم قدره  5342

وتابع زخور: ان االرقام القياسية بحركة البضائع والحاويات المستوردة برسم االستيالك المحمي في اذار الماضي، انعكس 
مميون دوالر  253214والر مقابل مميون د 283477ايجابا عمى الواردات المرفئية التي تجاوز مجموعيا الول مرة لـ 

  في المئة. 34مميون دوالر ونسبتيا  43374لمشير عينو من العام الماضي، اي بزيادة قدرىا 
واشار زخور الى ان عدة عوامل ساىمت في تحقيق ىذه االرقام القياسية، من بينيا تحول لبنان الى محطة توريد رئيسية 

ية عمى سوريا، فالتجار المبنانيون ضاعفوا من مستورداتيم لكي يتمكنوا من تغطية لالسواق السورية بسبب العقوبات الغرب
حاجات االسواق السورية، كما ان تعثر حركة النقل البري بين لبنان والدول العربية عبر االراضي السورية، دفع معظم 

شحن ارسالياتيم ضمن الحاويات  المستوردين والمصدرين الذين ينقمون بضائعيم برا الى اعتماد مرفإ بيروت لتأمين
  استيرادا وتصديرا.



ورحب زخور بوصول الدفعة االولى من الرافعات الجديدة الخاصة بالقسم الجديد من محطة الحاويات خالل االسبوع 
ية الى المقبل، والتي ستباشر تقديم خدماتيا بكامل طاقتيا اعتبارا من تموز المقبل، ما سيؤدي الى زيادة قدرتيا االستيعاب

متر، وايجاد حل نيائي الزمة االزدحام  2211الى  27مميون حاوية نمطية سنويا وطول رصيفيا المركزي رقم  236
  التي تشيدىا من حين الى آخر.

من جية ثانية، اكد زخور ان التصدير بحرا بالشاحنات المشحونة عمى بواخر الرو رو الى المرافئ العربية اعمى كمفة 
النقل البري، الن المصدر المبناني اكان صناعيا او مزارعا، سيضطر الى تسديد اجور النقل مرتين: بعدة اضعاف عن 

االولى لصاحب الشاحنة، والثانية لصاحب باخرة الرو رو، وبالتالي ال بديل عن النقل البري لبعض البضائع التي ال 
  ات عبر مرفإ بيروت مستمر بصورة تصاعدية.يمكن نقميا اال بالشاحنات في حين ان النقل البحري بواسطة الحاوي

 

 


