
 

  



 

 

ـ انهيار اإليرادات 5102الجزء الرابع: تفريعة  1   19 مارس 1026  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتى قالت  ،لم تكن لها ضرورة آنية 5102أن توسعة قناة السويس عام  ن فى المالحةيالمتخصص ذكر بعض

وقالت وكالة موديز أن ارتفاع  ،ال يحتاجها العالم التيبأنها التوسعة  ،وكالة بلومبرج االقتصادية المتخصصة

 وأكد .قناة السويس يتوقف على افتراض تعافى نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد إيرادات

وذلك ، 5102فى أغسطس  ذلك تراجع اإليرادات بالقناة خالل الشهور الستة التالية الفتتاح التفريعة الجديدة

 .بنفس الشهور من العام السابق لإليراداتبالمقارنة 

وحتى اإلفتتاح بالمقارنة لنفس الشهور من العام  ،5102وجاء ذلك اتساقا مع تراجع اإليرادات منذ شهر فبراير 

رغم زيادة عدد  ،5102البعض عن سبب تراجع اإليرادات خالل شهر أغسطس وسبتمبر  يتساءلوربما  ،السابق

سفينة  25و ،5102سفن زيادة فى أغسطس  8 السابق بواقعمارة بهما عن نفس الشهرين من العام السفن ال

 ،5102سفينة فارغة عبرت القناة فى أغسطس  091وجود عدد إلى  ولعل ذلك يرجع ،5102أكثر فى سبتمبر 

على حمولة  حيث تتم المحاسبة على رسوم العبور ،5102سفينة فارغة عبرت القناة فى سبتمبر  058وعدد 

 .توازى حمولة عدة سفن أصغر حجما فقد تكون حمولة سفينة ضخمة ،السفن
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سبتمبر وديسمبر عن نفس الشهرين  شهريحمولة السفن العابرة فى  صافيكما يتساءل البعض عن زيادة 

 يلمسئووفسر  ،ومع ذلك فقد انخفضت اإليرادات بهما عن نفس الشهرين من العام السابق ،من العام السابق

حيث يشكل اليورو أحد مكونات وحدة حقوق السحب الخاصة  ،هيئة القناة ذلك بتراجع سعر اليورو أمام الدوالر

 . يتم بها احتساب رسوم المرور التي

 قناة السويسالكبيرة عن زيادة اإليرادات المتوقعة بعد  اإلعالميةوتخفيفا للصدمة الجماهيرية بعد الضجة 

 ،المصريذكر اإليرادات للقناة بعد التوسعة بالجنيه إلى  ئيس هيئة قناة السويسلجأ ر ،الجديدة كما أسموها

لتصل  ،5102بالمقارنة لعام  5102يستفيد من انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدوالر خالل عام  كي

بزيادة  ،مصري مليار جنيه 51.5إلى  خالل الشهور الستة التالية على افتتاح التوسعة المصرياإليرادات بالجنيه 

  .%0.1عن نفس الشهور من العامين السابقين بنمو  مصريمليون جنيه  102

مثلما يفعل مع كل موارد  ،األمريكيالقناة بالدوالر  إيراداتعادة بإعالن  المصري المركزيرغم قيام البنك و

 القناة بالدوالر بالشهور الستة إيراداتلتصل  ،العمالت األجنبية من صادرات سلعية وخدمية واستثمارات أجنبية

مليون دوالر بنفس الشهور من العامين  5582مقابل  ،مليون دوالر 5119التالية على التوسعة السابعة 

 .%1.1مليون دوالر بتراجع  051بنقص  ،السابقين

بنفس الشهور من  إيراداتهاالقناة خالل الشهور الستة التالية الفتتاح التوسعة كانت أقل من  إيراداتبل أن 

 5100القناة خالل نفس الشهور من عام  إيراداتبل وأقل كذلك من  ،مليون دوالر 5121والتى بلغت  ،5101عام 

  .مليون دوالر 5122والبالغة 
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 5102-5111قناة السويس  إيرادات

عدد السفن  السنة

 المارة بالعام

 اليوميالمتوسط 

 لعدد السفن

حملة السفن  صافي

 ن طن مليو

 البضائع العابرة 

 مليون طن 

  اإليرادات

 مليون دوالر 

مليار  اإليرادات

  مصريجنيه 

 50و891 1851و9 158و1 525و5 20و0 08112 5111

 52و921 2100و2 501و0 828و5 22و8 51182 5115

 59و519 2180و8 551و1 901و0 28و2 50202 5118

 51و582 2590و1 229و5 512و2 25و5 05558 5119

 51و820 2518و9 121و0 821و2 29و1 05991 5101

 11و995 2555و1 190و8 958و9 28و8 05599 5100

 10و185 2059و5 519و9 958و2 28و5 05552 5105

 12و155 2001و5 522و2 902و2 22و2 01291 5101

 18و109 2212و1 855و1 915و5 25و1 05028 5102

 19و152 2052و1 855و9 998و5 25و9 05282 5102

 هيئة قناة السويس  –المصدر 

عملة حسابية يشرف عليها صندوق  وهي ،والواقع أن محاسبة السفن العابرة تتم بوحدات السحب الخاصة

 ،%15و2بنسبة  األوربيواليورو  ،%20و9الدوالر بنسبة  :هيتتضمن نسبة من أربع عمالت رئيسة  ،الدوليالنقد 

 .%9و2بنسبة  اليابانيوالين  ،%00و1بنسبة  اإلسترلينيوالجنيه 

 مقارنة أداء قناة السويس قبل التفريعة األخيرة وما بعدها 

 مليون دوالر  اإليرادات الحمولة مليون طن صافي السفن عدد  الشهر

 201و1 89و022 0255 5102أغسطس 

 219و8 81و522 0228 5102سبتمبر 

 285و1 82و825 0228 5102 أكتوبر

 225و8 81و910 0228  5102نوفمبر 

 222و2 80و152 0281 5102 ديسمبر

 212و8 85و251 0200 5102 يناير

 



 

 

ـ انهيار اإليرادات 5102الجزء الرابع: تفريعة  4   19 مارس 1026  

 

 مقارنة أداء قناة السويس قبل التفريعة األخيرة وما بعدها تابع: 

 مليون دوالر  اإليرادات الحمولة مليون طن صافي السفن عدد  الشهر

 215و0 89و121 0282 5102أغسطس 

 228و8 81و109 0202 5102سبتمبر 

 229و5 82و151 0211 5102 أكتوبر

 218و2 81و595 0210 5102نوفمبر 

 259و5 81و521 0218 5102ديسمبر 

 200و5 81و105 0252 5101يناير 

 هيئة قناة السويس  –المصدر 

يرادات عبور السفن بالقناة بوحدات حقوق السحب الخاصة فى الشهور الستة التالية على افتتاح إوبحساب 

مليون  0882ر2مقابل  ،مليون وحدة حقوق سحب خاصة 0851القناة  إيراداتفقد بلغت  ،التفريعة السابعة

 .%1ر8بتراجع  ،مليون وحدة سحب خاصة 02ر2بنقص  ،وحدة حقوق سحب خاصة خالل نفس الشهور المقابلة

 ريشهالتالية للتفريعة عدا  كل الشهور الستة ،وحدات حقوق السحب الخاصة إيراداتحيث شمل االنخفاض فى 

أحد مكونات وحدة حقوق  ،هيئة قناة السويس ذلك بتراجع سعر صرف اليورو مسؤوليوبرر  ،سبتمبر وديسمبر

 .اإلسترلينيوالجنيه  اليابانيالسحب الخاصة مع الدوالر والين 

وتضمن  ،سابعة للقناةشهد افتتاح التفريعة ال والذي ،5102عام  األمريكيالقناة بالدوالر  إيراداتبمقارنة 

 5102عام  إيراداتعن  5102عام  إيراداتتبين تراجع  ،القناة بعد تشغيل التفريعة لمدة خمسة أشهر إيرادات

وكذلك  ،مليون دوالر 25بنحو  5100عام  إيراداتعن  5102عام  إيراداتكما انخفضت  ،مليون دوالر589و5بنحو 

 .مليون دوالر511و5بنحو  5118عام  إيراداتعن  5102القناة فى عام  إيراداتونقصت  ،دوالر

 ،الرسميمن انخفاض سعر صرف الجنيه  قد استفادت ،5102خالل عام  المصريالقناة بالجنيه  إيراداتكانت  وإذا

فقد نجم عن  ،%9و5بإنخفاض نسبته  ،جنيه بنهاية العام 5ر81إلى  جنيه للدوالر فى بداية العام 5و02من 

 .5102عن عام  مصريمليون جنيه  522بنحو ، 5102للقناة بالجنيه خالل عام  ذلك زيادة اإليرادات

أن تكلفة فوائد  أي ،مليار جنيه 5ر181إلى  وتصل تكلفة الفوائد السنوية لشهادات استثمار قناة السويس

بذلك و ،مليار جنيه 1ر5إلى  تصل ،والتالية الفتتاح التفريعة 5102خمسة شهور من عمر الشهادات خالل عام 
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قيمة الفوائد خالل ، إلى مليون جنيه 522كامال والبالغة  5102تصل نسبة زيادة اإليرادات بالجنيه خالل عام 

فوائد إلى  كما تصل نسبتها ،فقط %51ر1 الشهور الخمسة من عمر الشهادات التالية على التفريعة السابعة

  .فقط %9ر8العام كامال 

القناة خالل الشهور الستة التالية الفتتاح  إيراداتفقد بلغت  ،المصريوبسبب انخفاض سعر صرف الجنيه 

بزيادة  ،مليون جنيه 899مليار و 09مقابل  ،مليون جنيه 502ر2مليار و 51 المصريبالجنيه  ،التفريعة السابعة

  .عن نفس الشهور الستة المقابلة %0ر1مليون جنيه بنمو  102

  -مليون وحدة  –حب الخاصة بوحدات حقوق الس اإليراداتمقارنات  

بوحدات  إيرادات الشهر 

 حقوق السحب

بوحدات  إيرادات الشهر

 حقوق السحب

 %النمو الفرق

 0ر1- 2ر2 112ر0 5102أغسطس  159ر1 5102أغسطس 

 0ر9 1 101ر0 5102سبتمبر  109ر0 5102سبتمبر 

 0ر2- 2 152ر2 5102 أكتوبر 109ر2 5102 أكتوبر

 5ر0- 1ر2 110ر8 5102نوفمبر  592ر2 5102نوفمبر 

 0ر5 1ر8 112ر8 5102ديسمبر  119ر1 5102ديسمبر 

 5ر8- 8ر2 112ر1 5102يناير  591ر9 5101يناير 

 1ر8- 02ر2 0882ر2 إجمالي 0851 إجمالي

 هيئة قناة السويس  –المصدر 

 

التالية على افتتاح  بالدوالر وبوحدات حقوق السحب الخاصة خالل الشهور الستة اإليراداتوارتبط تراجع 

سفينة بنقص  8928سفينة مقابل  8891بلغ  والذيالعابرة للقناة  بتراجع عدد السفن ،التفريعة السابعة

 ،مليون طن 211ر1مقابل  ،مليون طن 212ر2إلى  حمولة السفن صافيورغم زيادة  ،%1ر1سفينة بتراجع  22

 .%1ر1مليون طن بنمو  0ر5بزيادة 

 ،مليون طن بالشهور الستة التالية للتفريعة السابعة 200ر5إلى  لمارة بالقناة قد انخفضإال أن حجم البضائع ا

 .%1ر2مليون طن بتراجع  02ر0بنقص  ،مليون طن بالشهور المقابلة 251ر1مقابل 
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 فقد انخفضت أعداد بعض نوعيات والمالحظ أنه خالل الشهور الستة التالية الفتتاح التفريعة السابعة،

 صاحبة المركز وأبرزها سفن الحاويات ،تمثل أهمية خاصة من بين نوعيات السفن العابرة التيالعابرة السفن 

سفينة  1021مقابل  ،سفينة حاويات 5815إلى  والتى انخفض عددها ،األول فى نوعية السفن العابرة

 .%8ر8سفينة خالل الشهور الستة بتراجع  551بانخفاض 

سفينة بتراجع  118بانخفاض  ،سفينة 0810سفينة مقابل  0291إلى  لصبعدد سفن البضائع ا انخفضكما  

خالل الشهور الستة  %2ر1سفينة بنسبة تراجع  51كذلك انخفض عدد السفن حامالت السيارات بنحو  ،05%

  .التالية الفتتاح التفريعة

حمولة  صافيليزيد  ،إال أن كبر حجم بعض سفن الحاويات العابرة قد عوض نقص عدد سفن الحاويات العابرة

 التي ،لكن ذلك لم ينسحب على سفن البضائع الصب ،%5ر2مليون طن بنمو  1ر8سفن الحاويات العابرة بنحو 

 ،%05ر2مليون طن بتراجع  00حمولتها بنحو  صافيليقل  ،حمولتها أيضا بعد التفريعة وصافيانخفض عددها 

 .%1حمولتها أيضا بنقص  صافي انخفض عددها وكذلك التيلحامالت السيارات  ونفس األمر

 

  


