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أحد المصادر الرئيسية للعمالت األجنبية  ،تشكل رسوم عبور السفن التجارية والحربية بقناة السويس

 ،فى ظل ضمان الدول الكبرى الستمرار المالحة بقناة السويس ،النسبيوهو مصدر يتسم بالثبات  ،المصرية

والتى تحكم قواعد مرور  ،8111تنفيذا لبنود معاهدة القسطنطينية لعام  ،سواء فى أوقات السلم والحرب

 .السفن بالقناة حتى اآلن

وقت دون تمييز فى كل  ،بين الدول فى حرية مرور سفنها التجارية أو الحربية المساواةوأهمها تطبيق مبدأ  

 .فيما يخص المرور بها ،وعدم خضوع القناة بالمرة لمباشرة حق الحصر ،لجنسيتها

ورة والتى واكبت الث ،ويؤكد ذلك انتظام المرور بقناة السويس خالل فترة االضطرابات األمنية الداخلية فى مصر

مثل أحداث األمن  ،المصريبالداخل وكذلك أثناء أية اضطرابات  ،1188المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 

وغيرها من  ،العنف فى شمال سيناء وحوادث ،1182أو فرض حظر التجول فى أغسطس  ،8811عام  المركزي

  .األحداث المؤثرة على الحالة األمنية فى مصر

واستمرت  ،8118للقناة منذ عام  المالحيوساندت الحكومات المصرية المتعاقبة عمليات تحسين المجرى 

مما تطلب  ،تزايد حجمها وحمولتها التيتتوافق مع أحجام السفن  كي ،8891عمليات التطوير بعد تأميمها عام 
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عمليات توسعة  ،وهكذا شهدت فترات حكم الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر ،غاطسا أعمق بمجرى القناة

 .أو مباركسواء فى عهد الرئيس عبد الناصر أو السادات  ،المالحيوتعميق للمجرى 

من  ،كيلو متر بنهاية عهد مبارك 11ر9 ،تسمح بمرور السفن فى اتجاهين التيلتصل مسافة التفريعات الست 

حتى فى عهد الرئيس مرسى القصير فقد تضمنت الخطة السنوية  ،كيلو متر تمثل طول القناة 882 إجمالي

وفى مرحلة ما بعد الثالث من يوليو  ،ناةتخصيص مبالغ إلجراء عمليات التطوير المعتادة لمجرى الق ،للبالد

كيلو  23عالوة على تعميق مسافة  ،كيلو متر 29تفريعة جديدة للقناة بطول  إنشاءعن  السيسيأعلن  ،1182

  .1181إليه جهود مبارك عام  وصلت التيوهو نفس العمق  ،قدما 11مترا بغاطس  12إلى  متر لتصل

والتعميق  ،كيلو متر 29أسمى تلك التفريعة السابعة البالغ طولها  ،ألغراض سياسية المصريإال أن النظام 

فى زيادة عدد السفن  ،وعلق آماال ضخمة على ذلك المشروع ،بقناة السويس الجديدة ،كيلو متر 23البالغ طوله 

 طسونظم احتفاال عالميا النتهاء التفريعة فى السادس من أغس ،تحققه الذيوزيادة الدخل  ،العابرة بالقناة

 .حتى أنه كان يوم عطلة رسمية بالبالد ،حضره رؤساء دول ورؤساء حكومات ،1189

 اداتإيركان تراجع ، حيث سبقها ست تفريعات ،بعد افتتاح التفريعة السابعة العمليلكن ما حدث على الجانب 

بقناة السويس  مياأو ما أسموها اعال ،القناة خالل الشهور الستة التالية على افتتاح تلك التفريعة الجديدة

 .بل لقد نقص عدد السفن العابرة وحمولة السفن فى غالب تلك الشهور التالية على اإلفتتاح ،الجديدة

قناة السويس الجديدة  –قبل وبعد التفريعة األخيرة  في قناةركة مرور السفن ح الدراسةتلك في حاول نلذا س

 ،حققتها القناة قبل وبعد افتتاح التفريعة التيوتفسير تراجع اإليرادات  ،وكذلك حموالت السفن ،-

ارة والتج الدوليفى ضوء المتغيرات باالقتصاد  ،القناة خالل األجل القصير والمتوسط إيراداتوالتوقعات حول 

  .العالمية

 :المحاور التاليةفي تلك السلسلة من المقاالت، وسوف تتناول 

 المصريةموارد العمالت األجنبية وقناة السويس : أواًل

 .1189عام  التفريعة الجديدة لقناة السويسثانيًا: 

 .1189القناة بعد افتتاح تفريعة  إيراداتتراجع  :لثًاثا

 .والتجارة الدولية العالميواقع االقتصاد  :رابعًا

 .أبرز الدول والمناطق الجغرافية المستفيدة من قناة السويس :خامسًا

 .المشروعات الدولية المنافسة لقناة السويس :سادسًا

  .قناة السويس خالل األجل القصير والمتوسط إيراداتتوقعات  :سابعًا


