
 زخور يطالب الحكومة العتيدة بإعداد مشروع لتوسعة محطة الحاويات 
  1مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا في الحاويات المعّدة لالستهالك المحلي حتى ت

 

 
 

 الفونس ديب - 21/11/2016المستقبل في 
 

حافظ مرفأ بيروت على حركته االيجابية حتى تشرين االول من العام الجاري متجاوزا كل االزمات الداخلية والتي 
 انعكست تراجعا كبيرا في أعمال مختلف القطاعات االقتصادية اللبنانية ونتائجها. 

مو قتصادية في البلد ونبيروت ايلي زخور عن تفاؤله بتحسن االوضاع اال –وأبدى رئيس غرفة المالحة الدولية 
حركة التبادل مع الخارج ال سيما تقدم العملية الدستورية مع انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية وتكليف الرئيس 

االجواء باتت مؤاتية لالنطالق بمشاريع كبرى على مستوى البنية التحتية »سعد الحريري بتشكيل الحكومة، معتبرا ان 
مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمواكبة تطور الحركة االقتصادية الداخلية  ومن الضروري ان يتم لحظ

المرشحة لالزدياد كثيرا مع اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وازدهار الحركة السياحية، وكذلك 
 للمرفأ بما يتناسب مع حجم االعمالالتحضر لعملية اعادة اعمار سوريا التي تتطلب زيادة حجم القدرة االستيعابية 

 «.الهائلة المتوقعة
وطالب الحكومة باتخاذ مبادرة لتوسيع المرفأ، الستمرار تفوقه وتنافسيته بين مرافئ المنطقة خصوصا مع االعمال 

ين سكما ان مرفأي االسكندرون ومرسين سيكونان من ابرز المناف»التطويرية التي يشهداها مرفأي طرطوس والالذقية، 
 ». المحتملين لمرفأ بيروت في عملية اعمار سوريا

 
 االرقام

وأظهرت االرقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في تشرين االول الماضي بنسبة 
ة ، كما ارتفع الشحن العام بنسب2015باخرة في تشرين االول  150باخرة مقارنة مع  160في المئة الى  6،7
 .2015آالف طن في تشرين االول  706الف طن مقابل  742في المئة الى  5،2
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 9في المئة في تشرين االول الى  12،3وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد انخفضت عددها بسنبة 
ي المرفأ اسيارة في الشهر نفسه من العام الماضي، وفي حين لم يعبر  744آالف و 10سيارة مقابل  427آالف و

 مسافرا. 1233عبور  2015مسافر خالل تشرين االول الماضي، فيما سجل تشرين االول 
الفا  93في المئة الى  3،2أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل ارتفاعا في تشرين االول الماضي نسبته 

ي حين انخفضت عائدات ، ف2015حاوية سجلها المرفأ في تشرين االول  577الفا و 90حاوية مقابل  447و
مليونا في تشرين  21،8مليون دوالر، مقابل نحو  18،7في المئة الى نحو  14،4المرفأ خالل هذا الشهر بنسبة 

 .2015االول 
في  16وحتى تشرين االول من العام الجاري، أظهرت االحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 

، كما ارتفع الشحن العام 2015باخرة حتى تشرين االول من العام  477مقابل الف وباخرة  712المئة الى الف و
 الف طن. 802ماليين و 6الف طن مقابل  343ماليين و 7في المئة الى  8بنسبة 

 88في المئة الى  1بنسبة تقل عن  2016وبالنسبة لعدد السيارات، فانخفض عددها حتى تشرين االول من العام 
، كما انخفض عدد المسافربن 2015سيارة حتى تشرين االول من العام  555الفا و 88رة مقابل سيا 492الفا و

مسافرا مقابل  324في المئة الى الفين و 63بنسبة  2016الذين عبروا مرفأ بيروت حتى تشرين االول من العام 
 .2015مسافرا سجلها المرفأ في الفترة نفسها من العام  266آالف و 6

 423الفا و 949حاوية، مقابل  619الفا و 954في المئة الى  0،55ات، فارتفع عددها في بنسبة أما الحاوي
بنسبة بسيطة  2016، فيما اخفضت عائدات المرفأ خالل هذه الفترة من العام 2015حاوية حتى تشرين االول 

 مليون دوالر. 199في المئة الى نحو  0،12بلغت 
 

 زخور
تائج التي حققها مرفأ بيروت ايجابية جدًا، وهذا يؤكد ان المرفأ ال يزال يلعب دورا مركزيا الى ذلك اعتبر زخور ان الن

 في المئة من هذه التجارة،  75في حركة التجارة الخارجية اللبنانية، حيث يستحوذ على ما نسبته 
في المئة الى  7بنسبة  2016ولفت الى ان ارتفاع الحاويات برسم االستهالك المحلي حتى تشرين االول من العام 

حاوية، وهذا ما ادى الى التعويض عن التراجع في حركة المسافنة  199الفا و 313حاوية مقابل  427الفا و 334
حاوية  249الفا و 292حاوية مقابل  156الفا و 245في المئة الى  16التي انخفضت خالل هذه الفترة بنسبة 

 .2015حتى تشرين االول 
الفا  76في المئة الى  0،5حاويات المصدرة والمألة بالبضائع اللبنانية، فقد انخفضت قليال بنسبة وبالنسبة لحركة ال

 حاوية. 533الفا و 76حاوية مقابل  151و



وعزا ارتفاع تصدير الحاويات المألى بالبضائع اللبنانية الى اعتماد النقل البحري بدال من البري بعد اقفال المعابر 
آالف حاوية  7والتعذر التصدير برا، مشيرا الى ان معدل تصدير الحاويات المألى يزيد على بين سوريا واالردن 

 آالف حاوية شهريا. 3شهريا فيما كان قبل االقفال ال يتجاوز الـ
وعبر زخور عن تفاؤله بتحسن االوضاع االقتصادية في البلد ونمو حركة التبادل مع الخارج ال سيما تقدم العملية 

مع انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، معتبرا ان  الدستورية
االجواء باتت مؤاتية لالنطالق بمشاريع كبرى على مستوى البنية التحتية ومن الضروري ان يتم لحظ مشروع »

 خلية المرشحة لالزدياد كثيرا مع اقرارتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمواكبة تطور الحركة االقتصادية الدا
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وازدهار الحركة السياحية، وكذلك التحضر لعملية اعادة اعمار سوريا 

 ».التي تتطلب زيادة حجم القدرة االستيعابية للمرفأ بما يتناسب مع حجم االعمال الهائلة المتوقعة
اذ مبادرة لتوسيع المرفأ، الستمرار توفقه وتنافسيته بين مرافئ المنطقة خصوصا مع وطالب زخور الحكومة باتخ

االعمال التطويرية التي يشهداها مرفأي طرطوس والالذقية، كما ان مرفأي االسكندرون ومرسين سيكونان من 
 المنافسين المحتملين لمرفأ بيروت في عملية اعمار سوريا.

 


