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باإلضافة  ،كيلو متر 32اإلعالن عن مشروع لعمل تفريعة جديدة لقناة السويس بطول تم  5102أغسطس  فى

 .5101مجرى القناة منذ عام  باقيمثل غاطس  ،قدما 66ليصبح الغاطس بها  ،كيلو متر 33على تعميق مسافة 

ة رئيس هيئة القنا السيسيوعندما سأل  ،وتم تسمية المشروع الجديد إعالميا ورسميا بقناة السويس الجديدة

ك مبررا ذل ،تنفيذها فى عام واحدالسيسي ب فطالب ،ورد بأنه يحتاج لثالث سنوات ،عن المدة الالزمة للمشروع

 .فى الرمال أي بأنه حفر على الناشف

فلم يجدوا سوى سطور قليلة على الموقع  ،وبحث المتخصصون االقتصاديون عن أية بيانات عن المشروع

وتصريحات رئيس هيئة قناة  ،يتطلبه المشروع الذيتركز على كميات الحفر  ،لهيئة قناة السويس اإللكتروني

مليار  03، إلى القناة بعد المشروع الجديد إيراداتوهما توقع بلوغ  ،تركز على أمرين ال ثالث لهما التيالسويس 

سفينة بنفس عام  73إلى  وتوقع زيادة متوسط عدد السفن المارة يوميا بالقناة ،5103مليون دوالر عام  556و

5103. 
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 السنوييوما من االحتفال  00حيث أن اإلعالن عنه جاء بعد  ،إقتصاديوليس  سياسيوكان الواضح أن المشروع 

وفى هذا التاريخ أدلى رئيس هيئة قناة لسويس بأحاديث  ،يوليو من كل عام 56اة السويس المواكب بعيد قن

مشروع التفريعة صدور خطة العام  إعالنكما سبق  ،تلميح عن هذا المشروع أيلم يرد بها  ،صحفية مطولة

كما لم يشارك  ،تفريعةلمشروع ال إشارة أيوخلت الخطة أيضا من  ،يوما 32بنحو  5102/5102الجديد  المالي

 .وكذلك وزير المالية ،حول مشروع التفريعة لعدة شهور صحفيتصريح  بأيوزير التخطيط 

لكن الجنرال قال على  ،دراسة قد تستغرق أكثر من عامإلى  أن مشروع بهذا الحجم كان يحتاج الطبيعيومن 

مما ورط هيئة قناة السويس فى االستعانة  ،وال يحتاج سوى سنة واحدة ،المأل إنه مجرد حفر على الناشف

حيث يصل  ،الهيئة الذاتية محدودة إمكانياتخاصة وأن  ،بنسبة عالية من كراكات العالم للوفاء بالموعد

 .شركات ثالثة منها خاسرة ثمانيمليون دوالر ولديها  35 حوالي أي ،مليون جنيه فقط 556إلى  رأسمالها

خاصة أنه ال يمثل أولوية للبالد فى  ،للتريث فى تنفيذ المشروع المسؤولينن دفع يوحاول بعض المتخصص

كما أن قناة السويس تستوعب  ،ضوء المشكالت المزمنة فى التعليم والصحة والمرافق والعشوائيات وغيرها

سفينة  22.2بلغ  للسفن العابرة اليوميبينما المتوسط  ،سفينة 37عبور  إمكانية 5102أغسطس  بحالتها فى

 .5101فى تراجع منذ عام  اليوميوأن هذا المتوسط  ،5103ام فى ع

 بما يعنى توقع انخفاض عدد السفن العابرة ،كما أن شركات المالحة العالمية تتجه لبناء سفن كبيرة الحجم

وكان األجدى هو زيادة عمق القناة الستيعاب األحجام الكبيرة من  ،لكنها أكبر حجما وحمولة ،بالسنوات المقبلة

ال يسمح عمق القناة  التيألف طن  521قالت البترول وسفن البضائع الصب الكبيرة ذات الحمالت أكبر من نا

  .5101نفس العمق المتاح منذ عام إلى  يحفر ليصل القناة الجديدة بينما مشروع التفريعة أو ،بمرورها محملة

وتم  ،مالحيأو  إقتصاديمتخصص سواء رأى  أيإلى  االستماع إمكانيةكانت أعلى من  ميةاإلعاللكن الهوجة 

بعد تعذر طرحها فى شكل  ،مليار جنيه 61فى طرح شهادات استثمار لتمويل المشروع الجديد بقيمة  اإلسراع

 .سندات لعدم وجود شركة خاصة بالمشروع الجديد

الجمهور  إقبالسببا رئيسيا فى  ،%05وكانت الفائدة المرتفعة لشهادات استثمار مشروع قناة السويس والبالغة 

وهكذا أقبل كثير من المودعين على تحويل  ،%3فى ظل فائدة مصرفية على الودائع بلغت  ،على شرائها

وكشف عن ذلك تراجع أرصدة  ،شراء الشهادات لإلستفادة بفارق سعر الفائدة الكبيرإلى  أوعيتهم اإلدخارية

 .شهد عمليات اإلكتتاب فى شهادات استثمار القناة الذيو الشهر وه ،5102الودائع بالبنوك خالل شهر سبتمبر 
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يتحدثون عن جلب ، والمعينين من قبل الحكومة ،وبعض المصرفيين الرسميين اإلعالمبينما ظلت وسائل 

دائع توفير البريد ولم يتحدث أحد منهم عن تحويل الكثيرين و ،الشهادات أموال جديدة من تحت البالطة

 .لإلستفادة بفارق الفائدة الكبير ،شهادات القناةإلى  %7سعر فائدتها  بالغالخاصة بهم ال

مما تعطيه شهادات  ،تحقق عوائد أقل التيوكذلك فعل بعض حملة وثائق صناديق اإلستثمار النقدية 

  .أذون الخزانة حائزيوبعض  ،شهادات االستثمار المجموعة أ وب لحامليونفس األمر  ،استثمار قناة السويس

 ،ةاإلعالميبالضجة  المشروع أو بيانات مالية اكتفاء عن إفصاحلغريب أن طرح شهادات االستثمار لم يصاحبه وا

 إعالميةأو حرية  ،تم فى غياب برلمان الذي ،ليتضح للكثيرين أنه ال توجد دراسة جدوى لهذا المشروع الضخم

  أيهم.بر النظر األخرى أن يدلوا تتيح ألصحاب وجهات

ت احدى الصحف االقتصادية المتخصصة سيناريو اإليرادات المتوقعة من مشروع القناة ما بين وعندما كشف

 فوجئحيث  ،أصيب المتخصصون بصدمة ،ل كبير بهيئة قناة السويسئونقال عن مس ،5153و 5102 عامي

 تهتصل نسب ،تلك التفريعة إلنشاءبنسب عالية خالل السنوات التالية  اإليراداتيتوقع نمو  ،الجميع بجدول

توقع نمو مستمر  أي ،5153خالل السنوات التالية وحتى عام  %01ثم بنسبة نمو  ،5106فى عام  %05.7إلى 

 .المعدل المبالغ فيه لمدة سبع سنوات بنفس

لى إ إضافة ،بالسنوات المقبلة هائال يتسق مع واقع التجارة الدولية خالل السنوات األخيرة وتوقعات أدا والذي

 ،حيث البد من عمل عدة سناريوهات بديلة ،مشروع أليال تتسق مع دراسة الجدوى  ،التوقعات لإليراداتأن تلك 

 وغيرها من ،للمنافسين على المشروعلظروف السوق و السلبيتوقع األثر و ،تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم

 .العوامل الخارجية والداخلية

واستمرار هذا  ،عن نفس الشهر من العام السابق ،5102اير القناة بداية من شهر فبر إيراداتورغم تراجع 

سبب ب ،بالمقارنة بنفس الشهور من العام السابق ،االنخفاض خالل الشهور التالية بال انقطاع حتى نهاية العام

 .األوربييواجهها االقتصاد  التيوالصعوبات  ،الصينيوتراجع أداء االقتصاد  ،تراجع التجارة الدولية

سواء قبل حفل افتتاح المشروع أو  ،ذلكإلى  حد من الرسميين بالحكومة أو بهيئة قناة السويسفلم يشر أ

والتى لم تتحقق  ،واستمرارهم فى موجة التفاؤل المرتفع إليرادات المشروع ،أو بعده 5102خالله فى أغسطس 

تلك الشهور عن نفس  بل على العكس فقد تراجعت اإليرادات خالل ،خالل الشهور الستة التالية إلفتتاحه

  .الشهور من العام السابق
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 )مليون دوالر(توقعات هيئة قناة السويس إليرادات القناة بعد التوسعة  

 اليوميالمتوسط  السنة 

لعدد السفن 

 المارة المتوقع

الحمولة الصافية 

 مليون-السنوية 

 طن

القناة  إيراد

 األصلي

 اإلضافياإليراد 

 للقناة

 اإليراداتمعدل نمو   اإليراد إجمالي

 المتوقع

  2000  2000 702و2 22 5103

 %7 2235  2235 777و3 27 5102

 %7  6107  6107 0163و7 25 5102

 %05و7 6373 027 6657 0023و5 23 5106

 %7و7 3265 027 3313 0522و2 60 5103

 %01 7516 060 7122 0322و0 66 5107

 %01  7152 063 7765 0225و3 30 5107

 %01 7757 062 7365 0267و1 33 5151

 %01 01753 067 01322 0672و2 73 5150

 %01 05107 035 00723 0731و1 71 5155

  %01 03556 032 03121 0736و2 73 5153

  ل كبير بالهيئةئوجريدة المال نقال عن مس –المصدر 

 

 رغم ،من خالل اعتبارها قناة سويس جديدة ،العام لعملية تضليل خالل تناول مشروع التفريعة الرأيوتعرض 

بطول  0771تمت عام  التينها أقل طوال من تفريعة بورسعيد إبل  ،أنها مجرد تفريعة سبقها ست تفريعات

بالزعم بتشغيل مشروع  ،كما تم الخلط بين مشروع التفريعة ومشروع محور قناة السويس ،كيلو متر 21ر0

كعمل مؤقت انتهى  ،ألف شخص 21 حواليدد العاملين بتنفيذ التفريعة بينما كان ع ،التوسعة مليون مواطن

 .بإنتهاء المشروع

تتراوح ما بين  بينما السرعة المقررة للسفن المارة بالقناة ،ساعة 00إلى  أيضا الزعم بخفض مدة العبور للسفن

 05ما بين إلى  بما يعنى حاجتها ،كيلومتر بالساعة للسفن العادية 06و ،كيلو متر بالساعة لناقالت البترول 02

 .ساعة للمرور فى حالة عدم التوقف 02إلى 
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وهو غير صحيح حيث تم اإلعالن رسميا عن خفض مدة  ،كما تم الزعم بإنهاء التفريعة عملية انتظار السفن 

السير بتحول  الخاطئكذلك الزعم  ،وليس إلغاءها ،ثالث ساعات بعد تنفيذ التفريعة السابعةإلى  االنتظار

 .مسارين متوازيين فى نفس الوقتإلى  بالقناة

يكون  كيحفرها إلى  تحتاج ،هناك عشرات الكيلومترات من القناة بعد التفريعة السابعة مازالتفى حين  

أطوال  أنإلى  تشير ،بل أن بيانات هيئة القناة نفسها وبعد تنفيذ التفريعة السابعة ،اإلتجاه ثنائيالمسار بها 

 .كيلو متر للقناة 073 إجماليمن  ،كيلو متر 003 مزدوجة أصبحتالمسافات ال

شهادات استثمار القناة  لحائزي طبيعيرغم أنه حق  ،وواكب ذلك عملية تعتيم على تكاليف مشروع التفريعة

 لمحددبالموعد ا ،تم االستعانة بها إلنجاز المشروع التيوتوضيح ما حصلت عليه الشركات األجنبية  ،العام وللرأي

 .بعد ظهور المياه على أعماق قريبة من سطح األرض منذ بدايات الحفر

مقتضب لرئيس  صحفيوانحصر األمر فى تصريح  ،من كراكات العالم %32حيث تردد أنه تم االستعانة بنسبة 

أكتوبر  06مليار جنيه فى تصريح له بجريدة األخبار عدد  50هيئة قناة السويس عن بلوغ تكلفة التفريعة 

مليار  52حوالى  أي ،مليار دوالر 3.5أن التكلفة  5102أغسطس  02بينما كانت له تصريحات تلفزيونية فى  ،5102

وذكر وزير االستثمار  ،مليار جنيه 07يذكر أنها  5106فبراير  57اليوم عدد  المصريلكنه عاد فى جريدة  ،جنيه

بينما ذكر مصرفيون أرقاما  ،مليار جنيه 55لفة أن التك 5102فبراير  53أشرف سالمان فى جريدة أخبار اليوم فى 

اقترضتها هيئة القناة من البنوك جاء  ،العام بالحيرة عندما سمع عن قروض دوالرية الرأيكما أصيب  ،أعلى

 .بعضها بعد تنفيذ التفريعة

تم سداد  ،مليار جنيه سنويا 3ر671والتى تبلغ  ،فوائد شهادات استثمار القناة ،القناة إنشاءتكلفة إلى  ويضاف

ستتحملها الخزانة العامة فى حالة عدم تحقيق القناة طفرة فى  التيالفوائد  وهي ،فوائد أكثر من عام لها

مليار  37ر2تمثل مدة شهادات استثمار القناة  التي ،حيث تصل قيمة الفوائد فى السنوات الخمس ،اإليرادات

 .جنيه

بما يعنى تغطية الفوائد  ،المصابة بالعجز المزمن منذ سنوات طويلة ،للخزانة العامة إضافيةاء بما يضيف أعب

 .مليار جنيه 5105 نحو 5102بلغ بنهاية سبتمبر  الذي ،الحكوميعمليا من خالل زيادة الدين 

 ،ألف جنيهنوع صدر بفئات عشر ومائة جنيه وفئة بقيمة  ،تم طرحها نوعين التيوكانت شهادات االستثمار 

ذات العشر وذات المائة  فالشهادات ،إال أن كل فئة اختلفت فى التعامل معها رغم توحيد الفائدة لكل منهما
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وال يمكن لحملتها الخروج من  ،يتم صرفه بنهاية مدة الشهادات البالغ خمس سنوات تراكميعائدها  ،جنيه

 .انهاكما ال يجوز لهم االقتراض بضم ،ملكية الشهادات طوال مدتها

كما يمكن االقتراض  ،فيمكن بعد عام من الشراء استرداد قيمتها ،من الشهادات فئة األلف جنيه الثانيأم النوع 

 ،05ر2بعائد  ،5102ادخارية بالبنوك العامة وبعض البنوك الخاصة فى نوفمبر  ونظرا لصدور شهادات ،بضمانها

 فقط. %05أكثر من عائد شهادات القناة البالغ  أي %05ر32و

فإن المشترين شهادات استثمار قناة  ،%05ر32إلى  لدورياالعائد  وكذلك رفع فائدة شهادات االستثمار ذات

تلك األوعية الجديدة األكثر فائدة وعليهم إلى  ال يمكن التحول ،السويس من فئة عشر جنيهات ومائة جنيه

 .انتهاء عمر الشهادات اإلنتظار حتى

 فى المصريحجم الدور إلى  وامتد ذلك الغموض ،معرفة تكلفة التفريعة السابعةولم يقتصر الغموض على 

واإلعالن من قبل رئيس  ،ست مناطقإلى  حيث تم تقسيم العمل بتكريك التوسعة ،اإلنشاء للتوسعة للقناة

 .تكريكها بين عدد من الشركات األجنبية بعن تقسيم تلك المناطق المطلو ،محلب إبراهيمالوزراء 

 ،ينهولنديتبالتعاون مع شركتين  اإلماراتيةقادته شركة الجرافات البحرية الوطنية  الذي التحديها تحالف أبرز

مليار دوالر للشركات األربعة بواقع  0ر2بقيمة  جان دى نول هيفاون أورد وبوسكاليس وشركة بلجيكية  :هما

: ليكس وشركة بلجيكية هيكة أمريكية وتحالف آخر يضم شر ،لكل شركة من الشركات األربعة مليون دوالر 332

 ديمى. هي

صحفية من شركة الجرافات البحرية اإلماراتية تتحدث عن قيام  إعالناتالتفريعة وجدنا  إنشاءفبعد انتهاء 

-حسب التسمية الرسمية  –بحفر القناة الجديدة  ،تحالفها مع الشركتين الهولنديتين والشركة البلجيكية

فهل كان دور التحالف اآلخر المكون من شركتين أمريكية  ،متر 303مترا وعرض  52 كيلو متر وعمق 32 بطول

 ؟ كيلومتر األخرى فيما بينهم 33ال وبلجيكية وكراكات قناة السويس هو التكريك لمسافة 

 ،شركة مقاوالت مصرية فى مشروع القناة 321مشاركة نحو إلى  للتشييد قد أشار المصريوكان رئيس االتحاد 

شركة  77وتوزعت الشركات ما بين  ،لفئة الثالثة وحتى السادسةا تضمنت كافة الفئات المتنوعة للمقاولين من

النهائية لالفتتاح ما بين رفع كفاءة  شركة عملت فى التجهيزات 003و ،فى أعمال حفر القناة الجاف شاركت

  .الجوانب الرئيسية للقناة شركة مقاوالت فى أعمال تبطين 050و ،الطرق والمهبط الخاص بالقناة


