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 19/7/2018 " فياخبار اليومموقع "

 
  2018.. حركة مرتفعة في مرفأ بيروت حتى ايار خالفا للتوقعات.

 زخور: الصادرات اللبنانية ستتبوأ موقعا متقدما في االسواق الخليجية
 

 .وفي محطة الحاويات بعد اندالع الحرب السورية بيروت خالفا لكل التوقعات االولية التي رجحت تراجع الحركة في مرفأ
والمفارقة ان هذه الوتيرة  .2018حتى نهاية ايار  2011فقد ارتفعت وتيرة الحركة في المرفأ ومحطة الحاويات منذ عام 

اال ان حركة المرفأ قد تتأثر بشكل او بآخر اذا ما اعيد فتح  .2015ازدادت بعد اقفال معبر النصيب مطلع نيسان 
اما الترانزيت البري  .الخليجي وعاد الترانزيت البري من لبنان الى االردن ومنه الى دول مجلس التعاون معبر النصيب

فال يبدو انه سيتجدد الن ال معطيات توحي حتى اآلن ان  لى العراق عبر معبر البو كمالمن لبنان عبر سوريا ا
 .سيستتبان عليه وعلى طول الطريق المؤدية اليه االستقرار واالمن

  
 بوابة المتوسط

ي زخور ان اعادة فتح معبر النصيب ستربط لبنان باالردن والخليج ايل بيروت وقال رئيس الغرفة الدولية للمالحة في
مستفيدين من االردن سيكون اكثر ال مجددا كذلك فان تركيا ستستعيد تصدير انتاجها برا الى الخليج، معتبرا ان العربي

منتجاته وبضائعه  رالسويس للوصول الى البحر االبيض المتوسط و سيعيد تصدي فتح المعبر النه سيتفادى المرور بقناة
اشارة الى ان لبنان كان يصدر سنويا عبر النصيب  .المتوسط عبر المرافيء السورية او اللبنانية  الى اوروبا من بوابة برا

حركة  مليون دوالر حيث كانت 300مليار ونصف المليار دوالر والى العراق اكثر من  الى دول الخليج اكثر من
 .شاحنة يوميا 350و 300ر النصيب الى الخليج تتراوح بين الترانزيت البري من لبنان عب

  
 اقفال معبر النصيب

الى  التصدير بحرا الى االردن ودول الخليج واوضح زخور عبر وكالة "اخبار اليوم" انه وبعد اقفال معبر النصيب هبط
 ته الدولة عبر المؤسسةعلى رغم الدعم الذي قدم 2015نيسان  1البري قبل  عما كان عليه التصدير %50اقل من 

تصدر  بالمنتجات الزراعية وان كانت العامة لتشجيع االستثمار )ايدال( وكانت كلفته اكبر بكثير وكان الضرر يلحق
ما كانت عليه التصدير مثل بتقديره انه ما ان يفتح المعبر حتى تعود االمور تدريجيا بالنسبة الى .داخل شاحنات مبردة

 .على هذا الصعيد سيستعيد اللبنانيون زخمهمو  2015قبل مطلع نيسان 
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 تصدير مكلف
ثيرا الزراعي والصناعي بعدما عانوا ك زخور واثق من انه سيرتاح التجار والصناعيون والمزارعون وسينتعش القطاعان

 لىع الى دول مجلس التعاون فهو مكلف جدا ويستغرق وقتا ليس بقليل  جدة من التصدير البحري من لبنان عبر مرفأ
 .وحيد االطالق بينما التصدير البري اسرع واقل كلفة...ولم يكن امامهم اال خيار

صديرها لها على االطالق ان يستغرق ت اشارة الى انه من االفضل تصدير المنتجات الزراعية بوقت قصير وليس مالئما
 .كانت محملة بحرا بشاحنات مبردة اسابيع لتصل الى مقصدها النهائي وان

  
 االسواق الخليجيةالى 

صا تلك المالي الذي وفرته للصادرات خصو  لتقديم الدعم  ومن ايجابيات فتح هذا المعبر ان الدولة اللبنانية لن تضطر
نهم ال االستفادة سترتد ايجابا كذلك على اصحاب الشاحنات العادية وتلك المبردة الزراعية، حيث يلفت زخور الى ان

 .سيتوافر مزيد من فرص العملسيعملون بقوة مجددا بالتالي 
ستعيد بالمنافسة في االسواق الخليجية بعد ان ت ان الصادرات اللبنانية ستتبوأ مجددا موقعا متقدما  زخور واثق كذلك من

 .لتوقعاتا التكاليف...مضيفا: غدا لناظره قريب وطالع االيام سيؤكد صوابية هذه سرعتها في التصدير وان تنخفض
 


