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 يهخض ذُفٍذي

مؤتمر األمم المتحدة البحري" لمنظمة  لربطادولة( في "مؤشر  157)من بين  11المرتبة تحتل مصر   ◄
، وىو مؤشر يقيس القدرة التنافسية لنظام النقل البحري استنادا إلى شبكة وجودة  لمتجارة والتنمية

تعتبر مصر من ضمن الشرق األوسط منطقة  وعمى مستوى .الخدمات التي تقدميا الموانئ لمحاويات
بالمقارنة  في قيمة المؤشر نقطة 20 بزيادةى مرتبة أعمى البمدان ذات األداء األفضل حيث ارتفعت ال

 .2004بعام 

مركز في مؤشر أداء  35ارتفع ترتيب مصر بمقدار  2014و  2007باإلضافة إلى ذلك، بين عامي   ◄
 160)مؤشر البنك الدولي الذي يقيس التنافسية الموجستية لـ  62الدعم الموجستي لتصل إلى المركز 

 (.دولة حول العالم

 بعد افتتاح قناة السويس الجديدة. مزيدًا من النمو ىذه المؤشرات  تحققمن المتوقع أن   ◄

بمعدل أكبر،  شيدت نمواً في الدول ذات نفس الدخل لمفرد، فإن الدول ذات األداء الموجيستي األفضل   ◄
االقتصادية لمصر % في التجارة الخارجية. تستند التوقعات 2% إلجمالي الناتج المحمي و 1بمقدار 

 عمى ىذه البيانات اإليجابية. 

مميون منيا إلى اتجاه  416؛ طن 222بمغ حجم البضائع المارة عبر قناة السويس  2014في عام   ◄
 % من إجمالي حجم البضائع المتداولة عالميا( 8الشمال ) حوالي  اتجاه إلى  406الجنوب؛ و 

% في البضائع المارة. 120زيادة مقدارىا ل في القناة سجمت حركة النق 2014و  2000بين عامي   ◄
مميار دوالر، بزيادة  4.1ما مقداره  2015و مارس  2014بمغت إيرادات قناة السويس بين يوليو 

 % مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق. 2.5

% من 50يمثل )بما  من الشمال إلى الجنوبأحجام تجارة الحاويات عمى مدار نفس الفترة، زادت   ◄
%، وفي 219مال بمقدار بينما زادت التجارة من الجنوب إلى الش %187إجمالي حجم التجارة( بمقدار 

طن من الجنوب  222مميون طن من الشمال إلى الجنوب و 212الفعمي )الميزان  غمبو  2014عام 
 2000طن في عام مميون  50بشكل كبير؛ من  المنتجات البتروليةإلى الشمال(. كما زاد حجم تجارة 

 %(. 251)+ 2014مميون طن في  178إلى 

إذا نظرنا إلى حجم المرور في اتجاه الشمال عبر قناة السويس؛ فإن الدور المتنامي في األىمية   ◄
% من إجمالي 34فإن وفي واقع األمر كمصدر لمشحنات يغدو واضحا. لخميج العربي منطقة ال
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 في الترتيب النسبة تأتي ذهوى ، 2014في عام  المنطقة مميون طن( خرجت من ىذه 137الشحنات )
 مميون طن. 161بعد جنوب شرق آسيا، حيث تبمغ الشحنات الصادرة منيا حوالي 

 

دور من قناة السويس الجديدة ؛ لذلك فإن  قدرتستفيد بأكبر سأنواع السفن التي  ىى اكثر سفن الحاويات ◄
 كبيرة في مجال البنية التحتية. مشروعاتحاليا إنشاء ، حيث يجري يعتبر جوىريا  مدينة بورسعيد

ستصبح منطقة قناة السويس الجديدة قادرة عمى التنافس مع مناطق الدعم الموجيستي الرئيسية في   ◄
 وبشكل خاص مع مدن الشمال األوروبي كروتردام وىامبورج. العالم 

 اتالحاوي سفن، ألسطول 2018، في عام زيادة الى 2015لعام تسجيل طمبات العبور بالقناة  يشير  ◄
السفن العمبلقة التي تتراوح اذا ما أخذنا في االعتبار مرور % 72% مع ارتفاع الرقم إلى 7 بنحو

ألسطول السفن التي % 20.7، و (TEUوحدة مكافئة لعشرين قدم ) 21000إلى  18000سعاتيا من 
 (.TEUين قدم )وحدة مكافئة لعشر  18000إلى  13000من تتراوح سعاتيا  

سفينة عمبلقة، يتركز أغمبيا في مسارات شمال  83عدد  توقع عبور إلى 2018عام  تشير تقديرات  ◄
و  2M –من بين شركات أخرى  –شرق أوروبا وشرق البحر المتوسط حيث تعمل التحالفات الكبرى 

Ocean Three27% و 39البحر المتوسط، عمى حصص تبمغ -، والتي تستحوذ، في مسار آسيا %
 عمى التوالي

أن افتتاح قناة  أخذًا في االعتباراألثر المتوقع الختيار المسارات من قبل شركات الشحن يبدو واضحا   ◄
وعمي وجو الخصوص تشير  ساعة. 11إلى  12تقميل زمن العبور من سيؤدي إلى  الجديدة السويس

متوسط تكمفة التشغيل ألي شركة  سيحقق وفرًا في مسار قناة السويس الي أن استخدام التقديرات
مسار ل بالنسبة ، عمى سبيل المثالف)حسب المسارات والمسافات(. % 10-5 يتراوح بين  نقل بحري
 نيويورك، فإن القناة الجديدة، بتقميميا لزمن العبور، يمكن أن تمثل بديبل صالحا لقناة بنما. -ىونج كونج

موانئ ترتيب ، قد يؤدي إلى آثار ىامة عمى القناة االستيعابية زيادة قدرة العبور، مع  تكمفةإن تقميل   ◄
 التي بمغت فيو وعمى أحجام المرور المتجية إلى البحر المتوسط  من حيث األىمية البحر المتوسط

 (. 2005% في عام 15مقارنة بـ  بذلك % )مرتفعة19نسبة  2015 عام

طن من البضائع، فإن قناة السويس الجديدة  460يا التي تتداول حالفيما يتعمق بالموانئ اإليطالية،   ◄
لتمك  كافية وعاجمة في البنية التحتية تحديثات: فالسفن األكبر واألكثر عددا تتطمب لياتحديا ىاما تمثل 

 واالستثمار في االبتكار والدعم الموجيستي.  البحر بما في ذلك الحاجة إلى تكريك قاع الموانىء
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يطاليا، -السويس-المتوسط تدعيم مسار البحرإن   ◄ الخميج يمثل فرصة استراتيجية لكل من مصر وا 
ية في قمب البحر تطوير دورىا الطبيعي كمنصة لوجستوبشكل خاص لممناطق الجنوبية، التي بإمكانيا 
 المتوسط، وبما يدعم كذلك االقتصاد اإليطالي. 
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 مقدمة
ة عمى قطاعات النقل والدعم اعيات االقتصادية الكبرى المتوقعاالنتباه إلى التد لفتتيدف ىذه الورقة البحثية إلى 

ت في ستي والسياحة واألعمال، بشكل مباشر أو غير مباشر، المرتبطة بالنقل البحري بين القارات نتيجة التوسعاالموج
ل السنوات ستية الشاممة المخطط ليا من جانب الحكومة المصرية والمتوقع إنجازىا خبلقناة السويس واألنشطة الموج

 القميمة القادمة. 

العقد الماضي، شيدت حركة التجارة عبر قناة السويس زيادات سنوية كبيرة، باستثناء الثبلث سنوات بين  مديعمى ف
 520من  زادت، عندما 2014و  2004عامي مميون طن بين  300، حيث بمغت الزيادة أكثر من 2011و  2009
التصاعدي لحجم مرور التجارة عبر القناة الى جانب تزايد الضغوط لرفع القدرة  وقد أدى االتجاهمميون طن.  822إلى 

لحركة الحاويات التي تمثل أكثر  بالنسبة وىو عنصر تزداد أىميتو –عمى التنبؤ بالوقت الذى تستغرقو السفن في العبور
لضرورة العمل عمي ير جدا، الحكومة المصرية، في زمن قص الي ادراك–% من حجم السوق الذي تخدمو القناة 50من 

 تحقيق استثمار ذو أىمية اقتصادية وجغرافية وسياسية كبيرة.

في البحر المتوسط ويأخذ في عين االعتبار  ةيركز ىذا التحميل عمى آثار التوسعات في قناة السويس عمى حركة التجار 
كجزء من النمو االقتصادي الذي تقوده  الخاصة في منطقة القناة وفي شبو جزيرة سيناء والتوّسع افيةالخمفية الجغر 

استراتيجيات عامة طويمة المدى. بشكل خاص، يركز التحميل عمى الزيادات المحتممة في التبادل التجاري بين دول 
في ضوء التطور األخير في السياسات الدولية التي أدت إلى االحتواء الكامل البحر المتوسط ودول الخميج العربي، 

 ول المعنية بالتبادل التجاري مع الشركات الرائدة في العالم الغربي.إليران بين الد

آثار ىامة عمى العبلقة بين إيطاليا ومصر، بسبب وصول التبادل األىمية االستراتيجية لممشروع تنشأ كذلك عن 
ك بسبب أن (، وكذل2013% مقارنة بعام 10.2مميار دوالر )بزيادة تبمغ + 5.2إلى  2014التجاري بين البمدين في 

 مصر ىي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بحجم كبير تمثل إيطاليا بالنسبة لو سوق التصدير الرئيسي. 

وآثار أحدث استثماراتيا االستراتيجية عمى  ةالعالمياالمدادات تمت ىيكمة الدراسة بغرض تناول دور مصر في سمسمة 
اسة، بشكل خاص، بتحميل اتجاىات حركة التجارة والبنية التحتية الجديدة اقتصاد الموانئ واالقتصاد البحري. تقوم الدر 

التي تم إنشاؤىا بجوار قناة السويس. يقدم التحميل نظرة عامة شاممة عمى األعمال التوسعية في قناة السويس وكذلك 
أن تكون المستفيد  التوسعات في الموانئ المصرية عمى شواطئ البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر والتي يمكن

األكبر من العمل مع الموانئ المطمة عمى الخميج العربي. يحتوي الجزء األخير عمى ممخص لتقييم اآلثار االقتصادية 
 المباشرة وغير المباشرة، مع نظرة متعمقة عمى االقتصاد البحري واقتصاد الموانئ. 
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 اإلمدادات العالمية ةدور مصر في سمسم
 85سيا في سمسمة اإلمدادات العالمية بفضل دورة اإلنتاج واالستيبلك التي يتم تنشيطيا بوجود تمعب مصر دورا رئي

وبفضل المنطقة الحضرية لمقاىرة حيث يعيش أكثر ، مميون مواطن مما يجعل مصر الدولة الرئيسية في شمال أفريقيا 
فإن مصر تستمد . في الحقيقة، جيريافي ني مميون شخص مما يجعميا ثاني أكبر مدينة أفريقية بعد الجوس 15من 

من موقعيا الجغرافي، لكونيا مركز التقاء لمتدفقات البحرية الرئيسية بين شرق وغرب نصف الكرة  تقريباً أىميتيا بالكامل 
الشمالي. عبلوة عمى ذلك، تتمتع مصر ببعض الموانئ األفريقية الرئيسية )اإلسكندرية، ودمياط وبورسعيد( والمطارات 

 سية )القاىرة(. الرئي

ستي اقتصادية محدودة من الدعم الموج رغم المزايا النسبية ليذه العناصر، فإن مصر عبر تاريخيا لم تحقق إال فوائد
لى القارة األفريقية وكذلك عمى المسارات بين القارات، بسبب عدم االستفادة بشكل كامل من  والنقل عمى المسارات من وا 

سات صناعية، وعدم معالجة تطوير ىذا القطاع. كذلك فإن التزام مصر بالسعي إلى قناة السويس، وعدم وضع سيا
ييدف بالتأكيد إلى المساعدة في تغيير ىذا  COMESA-EAC-SADCإنجاح منطقة التجارة الحرة ثبلثية األطراف 

المزايا عمى الضوء قريبا بإصدار دراسة تمقي  SRMالوضع، بما يضمن استغبلل أفضل إلمكانياتيا الجغرافية )ستقوم 
 المحتممة لمصر من زيادة التكامل مع التجارة األفريقية(

، بالتفصيل العناصر االستراتيجية الصادر عن البنك الدولي ،"تنافسال االتصال من أجليتناول التقرير نصف السنوي "
مؤشر ىو نتيجة التعاون بين . ىذا ال1(LPI) الموجستيمن خبلل مؤشر األداء والدعم  يالمصر  الموجستيلمنقل والدعم 
 ةمر  اعداده. والغرض المحدد من ىذا التقرير، الذي يتم الموجستيلدعم في االرئيسيين والخبراء  البلعبينالبنك الدولي و 

نقاط القوة ونقاط الضعف في أنظمة الموانئ الخاصة الدول عمى تحديد  ة( ىو مساعد2014كل سنتين )البنك الدولي، 
دولي تشير إلى أنو مع نفس ال، فإن دراسة البنك واقع األمر في و ستثماراتيا بطريقة أكثر فعالية. بيا بغرض برمجة ا

% في إجمالي 1تنمو بشكل أكبر، بمقدار  الموجستيدخل الفرد، فإن الدول ذات األداء األفضل في الدعم مستوي 
 .ة% في حركة التجار 2الناتج المحمي و 

                                                           
نرخشٌٍ وذجًٍغ انثضائغ وانؼًهٍاخ ذرزاوح تٍٍ انُمم وا –فئٌ انذػى انهوجٍظرً ٌشرًم ػهى ػذد يٍ األَشطح األطاطٍح  وفقا لتعريف البنك الدولي،  1

يخرهف انًشغهٍٍ وانمطاع انخاص وانؼاو. نذنك، فئٌ إطار انؼًم انؼانًً انرُافظً تًا ٌؤثز ػهى  –انجًزكٍح وانفزس داخم انذول وأَظًح انظذاد 

رثز ذحظٍُه هذفا ذًُوٌا رئٍظٍا نصُّاع ، حٍث ٌؼهذوٌؤثز تشكم إٌجاتً ػهى انُشاط االلرصادي نكم ت نًانذونهذػى انهوجٍرظً هو يحور انرجارج 

 انظٍاطح. 
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تبادل التجاري عمى المستوى العالمي، وتحرير االستثمارات يؤديان إلى خمق فرص مع التقدم التكنولوجي، فإن الو 
جديدة، مع تقديم سبلسل اإلمدادات العالمية األخرى لتحديات جديدة يمكن التغمب عمييا فقط من قبل الدول التي تعمل 

، ييدف البنك الموجستيداء الدعم عمى تسييل التداول السريع والقوي واالقتصادي لمشحنات. بالتالي، ومن خبلل مؤشر أ
لى توفير إطار عمل تحضيري لمحوار بين الحكومات،  الدولي إلى جذب االنتباه إلى مسألة ذات أىمية عالمية وا 

القطاع الخاص والمجتمع المدني لتمكينيا من تعريف اإلصبلحات المشتركة التي تساعد عمى تحقيق االستثمارات في و 
 ،نتيجة االستبعاد التجاري المتزايدة تعاون متعدد األطراف البلزم لتجنب التكاليف التجاريةالبنية التحتية، ودعم ال

  ". الموجستي واليروب من الحمقة المفرغة لما يسّمى "بالفتور

والنمو. في الحقيقة، فإن  ةي القوية تشتمل عمى تطوير لمتجار و بشكل عام أن سبلسل الدعم الموجستمن المستقر عمي
يؤثر بشكل إيجابي عمى التوسعات  الموجستياألداء تحسين ىذه النظرية بإثباتو أن  الموجستي يتبنىء  الدعم مؤشر أدا

 ، والقدرة عمى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحقيق نمو اقتصادي. اتفي حركة التجارة وتنوع الصادر 

 ييم الستة التكميمية.الدول في مجاالت التقبتمخيص نتائج  2الموجستييقوم مؤشر أداء الدعم 

 كفاءة عممية التخميص الجمركي 
 جودة البنية التحتية لمنقل والتجارة 

                                                           
)األسوأ( إلى  1لكل دولة بوضعيا عمى مقياس يتأرجح من  الموجستييقدم تقييما متعدد األبعاد ألداء الدعم  الموجستيبشكل خاص، فإن مؤشر أداء الدعم   2
شاحن وناقل  1000عممية تقييم فردية لمدول قدميا حوالي  5000ى أكثر من )األفضل(. التقييم ىو نتيجة االستطبلع الذي تم إجراءه عمى االنترنت عم 5

دولة. تعتمد العّينة المنتقاة من المشغمين عمى االفتراض القائل بأن آراءىم تمثل أىمية حيث أنيم  155لعدد  الموجستيسريع دولي بغرض مقارنة األداء 
 ات فيما يتعمق باختيار المكان واختيار الموردين وتحديد السوق المستيدف. يحددون مسارات الحركة الواجب سمكيا ويؤثرن عمى الشرك

 ىي كما يمي: الموجستيبالنسبة لمبنك الدولي فإن مسائل األولوية التي يتوجب التعامل معيا بغرض تحسين مجال النقل والدعم 
 مى زيادة جودة اإلمدادات. وينطبق ىذا بشكل خاص عمى تحرير أسواق خدمات الدعم الموجستي، بما يعمل عمى تشجيع البلعبين المحميين ع

 قطاعات النقل البري والجمارك التي تمثل أىمية في التوصيل الجيد لمبضائع من جانب الشاحنين الدوليين.
  االستيراد والتصديرتوقيت وتكمفة 
  المستوردين والمصدرين يتكبدون تكاليف أعمى لمحد من فإن  ،في الدول التي ينخفض فييا األداءاعتمادية وتنبؤية سمسمة اإلمدادات، حيث أنو

 آثار السبلسل غير الموثوق بيا. 
 لتحتية البلزمة توفر وجودة البنية التحتية لمتجارة وىي العامل المساعد عمى النمو. وفقا لمبنك الدولي فإن مصطمح "البنية التحتية" يعبر عن البنية ا

لتحتية البلزمة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت المستخدمة بشكل واسع عند معالجة البيانات الخاصة لنقل الشحنات والركاب، وكذلك البنية ا
 بالتجارة. 

 لصحة اإلدارة والتنسيق الفعال لمحدود من جانب مختمف الجيات المعنية بالعمميات الجمركية: حيث يبدو أن الجيات المسئولة عن إنفاذ معايير ا
نجا ز معايير المنتجات ىي في الواقع واحدة من أكثر مسببات التأخير في عممية التخميص الجمركي لمبضائع في العديد من والصحة النباتية وا 

 الدول، ألن ذلك يعني الحاجة إلى مزيد من اإلجراءات وعمميات التفتيش البيروقراطية.
  التجاريةالميارات البلزمة لمدعم الموجستي فيما يتعمق بالمعرفة الوثيقة باإلجراءات 

تعقب الشحنات، تتعمق المعايير بالموضوعات اإلضافية )اإلجراءات الجمركية وجودة البنية التحتية( وبالعناصر التي حازت االىتمام مؤخرا )أنظمة تتبع و 
بيا ميل لخفض عدد المستودعات، صناعة يوجد والتسميم في المواعيد المحددة، والخبرات في أنظمة الدعم الموجستي المحمي( وىي ما تمثل أىمية خاصة في 

 لتبني أنظمة إدارة لحظية، ولتنفيذ سبلسل اإلمدادات العالمية. 
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  أسعار تنافسية لمشحناتسيولة ترتيب 
  الموجستيكفاءة وجودة خدمات الدعم 
 الشحنات مسار القدرة عمى تعقب وتتبع 
  أو المتوقعة.التوقيت المناسب لوصول الشحنات إلى الوجيات خبلل أوقات التسميم المجدولة 

وتعتمد التنافسية بينيم عمى عدد من  الموجستيتنتقل التجارة العالمية بين الدول المختمفة عبر شبكة من مشغمي الدعم 
العوامل الخاصة بكل دولة كإجراءات التبادل التجاري والبنية التحتية الخاصة بالنقل واالتصاالت واألسواق المحمية 

السياق، فإن ألمانيا وىولندا وبمجيكا وبريطانيا العظمى تتمتعان بأعمى المراكز في  الخاصة بخدمات الدعم. في ىذا
، عمى 4.01و  4.04و  4.05و  4.12) 4.00بنقاط تتجاوز  2014الترتيب الموضوع من قبل البنك الدولي في 

حيث  2010و  2007، وىذا مع تحسن صاٍف مقارنة بأرقام 2.97بنقاط تبمغ  62التوالي( بينما تحتل مصر المركز 
 عمى التوالي.  92و  97احتمت فييما المراكز 

 .57، حيث احتمت مصر المركز 2012عام أقل من أرقام فيي  2014أرقام عام أما 

كل ىذا يوضح الفجوة الكبيرة في الدعم الموجستي، مما يكشف عمى أن مصر يتوجب عمييا سد ىذه الفجوة في السياق 
سرائيل المراكز االقتصادي في منط-الجغرافي قة الشرق األوسط التي تحتل فييا اإلمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وا 

بالضوء عمى نتائج استراتيجيات التنمية  يعمى التوالي في ترتيب البنك الدولي مما يمق 41و  30و  29و  27
ن وقبرص وعمان قد استثمرت في المحددة. عبلوة عمى ذلك، فإن دول أخرى مثل المممكة العربية السعودية والبحري

عمى  59و  58و  52و  49السياسات المستيدفة في ىذا المجال ونجحت في احتبلل مراكز أفضل من مصر وىي 
 التوالي.

تحتاج الي يوضح الجدول أدناه أداء مصر ويمقي الضوء عمى المجاالت التي حدث فييا تحسن وتمك التي ما زالت 
 . مزيد من التطوير

 2.87في البنية التحتية؛ و  2.86في كفاءة عممية التخميص الجمركي؛ و  2.85مي، سجمت مصر بشكل تفصي -
 3.23لكفاءة وجودة خدمات الدعم الموجستي، و  2.99، و ترتيب شحنات ذات أسعار تنافسية في سيولة 

 وصول الشحنات إلى وجياتيا. أوقات لدقة 2.99الشحنات، و مسارات لقدرتيا عمى تتبع وتعقب 

ومع تنظيم وأسعار الشحنات الدولية،  الي وجياتيا الشحنات وصول تاوقأفي دقة  ةيبدو أن مصر تواجو مشاكل كبير 
رغم أنيا حققت تحسنا و عمى التوالي في الترتيب العالمي. عبلوة عمى ذلك،  77و  99وىي معايير تحتل فييا المراكز 

، وفي عام 2.37يا في الدعم الموجستي ئمتوسط مؤشر أداحيث بمغ  2007كبيرا في جميع المعايير مقارنًة بعام 
اإلمارات العربية المتحدة )مؤشر  ليتوجب إدراك أن مصر ما زالت بعيدة كثيرا عن دول مث ،اال أنو2.97بمغ  2014

 (. 3.15( و المممكة العربية السعودية )3.50( و تركيا )3.52( و قطر )3.54أداء الدعم الموجستي 
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 (LPIمؤشر أداء الدعم الموجستي )ترتيب مصر في 
  النقاط* الترتيب

2007 2010 2012 2014 
A 

07-14 
2007 2010 2012 2014 

A 

07-14 

   المعيار

 

119             122                 69                 57               +62 

 

2.37              2.61              2.98              2.85            +0.48 

     الجمارك

 

119             106                 45                 60               +59 

 

2.08              2.11              2.60              2.86            +0.78 

 البنية التحتية

111             110                 51                 77               +34
 

 

2.00              2.22              3.07              2.87            +0.87 

 الشحنات الدولية

 

96               54                 50                 58               +38 

 
 

2.38              2.87              2.95              2.99            +0.51 

 كفاءة وجودة خدمات الدعم اللوجستي

 

72             101                 66                 43               +29
 

 

2.62              2.56              2.86              3.23            +0.61 

 انررثغ وانرؼمة

 

96               81                 64                 99                  -3 

 

2.85              3.31              3.39              2.99            +0.14 

 دلح انرولٍد

 

97               92                 57                 62               +35 

 

2.37              2.61              2.98              2.97            +0.60 

 يؤشز أداء انذػى انهوجظرً

 المصدر: البنك الدولي، تقرير مؤشر أداء الدعم الموجستي، سنوات متعددة – 1جدول 
 الحد األقصى 5 األدنى والحد  1* 

 . 34في جميع األحوال، فإن مصر تحتل الترتيب الثاني بين دول أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا التي تحتل المركز 

حدثت في مجال الموانئ عمى مدار العقد الماضي، فإن االستثمارات الرئيسية في مجال البنية التحتية لمنقل في مصر 
 .2014في  60إلى المركز  2007في مؤشر أداء الدعم الموجستي في  119وساعدتيا عمى الصعود من المركز 

البحر المتوسط. بور سعيد ىو ميناء الشحن الرئيسي في بورسعيد ودمياط في بشكل خاص، تم إنجاز استثمارات كبرى 
محطات ، يوجد العديد من 2004المصري ويقع عمى قناة السويس. داخل الميناء، والذي اكتمل تشغيمو بدايًة من 

( Maersk)مجموعة و APM Terminal، كشركة الحاوياتصناعة  مجال  لشركات عالمية رائدة في ةالتابع تشغيلال
ألف وحدة مكافئة  800، بورسعيد وشرق بورسعيد، وتبمغ قدرة األول جزأين. الميناء مقسم إلى COSCO Pacificو 

غاطس   ىكتار مع 90البنية التحتية منتشرة عمى مساحة . TEUمميون  2.7( وتبمغ قدرة الثاني TEUلعشرين قدم )
ن مميو  1.62تفع حجم التجارة من ونش عمى رصيف الميناء. ار  21متر ويتكون من  16.5-متر إلى  14-يتراوح من 

 5.4. تشتمل خطط تطوير الميناء عمى التوسع إلى 2013مميون في  3.96إلى  2005وحدة مكافئة لعشرين قدم في 
 مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم. 

 . تتم إدارة محطة الحاويات من جانب شركةكم 8، غرب مصب نير النيل بمسافة 1988تم إنشاء ميناء دمياط في 
 14.5-أرصفة. يبمغ الغاطس  4ىكتار ويتكون من  62.5دمياط لتداول الحاويات والبضائع، ويمتد عمى مساحة 
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مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم. تيدف بعض  1.2أوناش عمى األرصفة بسعة سنوية تبمغ  8والميناء مزود بعدد 
مميون وحدة مكافئة  4عمى زيادة قدرة التداول إلى محطة جديدة لمحاويات، تعمل  شاءالمشاريع، القائمة حاليا، إلى إن

بفضل ىذه االستثمارات في ىذه الموانئ الموضحة، فإن الشركات البحرية الرئيسية في مجال الحاويات لعشرين قدم.  
(، LSCIالبحري ) الربطالتحسن الكبير في مؤشر قررت إدخال مصر في شبكة خدماتيا العالمية، بما يساىم في 

دة في القطاع. يعمل ىذا المؤشر ئكأداة لمراقبة االتجاىات السا مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنميةمن قبل الموضوع 
عمى إيجاز عناصر التنافسية الخمسة في صناعة الشحن البحري: عدد السفن؛ وقدرتيا عمى نقل الحاويات وفقا لوحدات 

وعدد الشركات التي تنشر شحنات الحاويات في موانئ دمات مكافئة لعشرين قدم؛ والحجم األقصى لمسفينة؛ عدد الخ
 البمد. 

سرائيل واألردن.  في الشرق األوسط، لم و يوضح الجدول أدناه مركز مصر المرتفع الذي يزيد عن تركيا واليونان ولبنان وا 
حدة مارات العربية المت، لذلك في ىذا الترتيب بالذات فإن مصر تأتي مباشرة بعد اإلاً مشابي تحسناً تسجل أي بمد أخرى 

قطاع  االقتصادية حيث يمثل تطويرمن مسار التنمية  جزءاً إن تنمية قناة السويس تمثل والمممكة العربية السعودية. 
عدد كبير من استثمارات البنية التحتية واالستثمارات التنظيمية بيدف  ضمن ركيزة أساسيةالنقل البحري والموانئ 
ات التجارية العالمية كما حدث بعد التحسن في ترتيب مصر في تصنيفات البنك الدولي )زاد استعادة الكفاءة في الصفق

( والتصنيفات العالمية الموضوعة من قبل 2014و  2007مركزا في مؤشر أداء الدعم الموجستي بين  35ترتيبيا 
 67.4مقارنة بـ  61.5ط تبمغ بنقا 2015في عام  19حيث تحتل مصر المركز  مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية

 . 2010لميابان، حيث زاد ترتيبيا بمقدار ثبلثة مراكز مقارنة بعام  68.8إليطاليا و 

 *مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنميةوفقا لـ  البحري الربطترتيب مصر في مؤشر 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البمد

 70.4 66.5 67.0 61.1 62.5 63.4 اإلمارات العربية المتحدة
 64.8 61.2 59.7 60.4 60.0 50.4 المممكة العربية السعودية

 61.5 61.8 57.5 57.4 51.2 47.6 مصر
 52.0 52.4 52.1 53.2 39.4 36.1 تركيا
 48.8 49.9 48.5 47.3 49.3 48.5 عمان
 46.8 47.2 45.4 45.5 32.3 34.3 اليونان
 41.8 42.6 43.2 43.2 35.1 30.3 لبنان

 33.2 31.8 32.4 31.2 28.5 33.2 إسرائيل
 26.2 22.6 22.7 22.8 16.7 17.8 األردن

 البحري، سنوات متعددة الربط، تقرير مؤشر مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنميةالمصدر:  – 2جدول 
 100=  2004* الصين 
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طار العمل التخطيطي إ وضعاتجاىات حركة النقل في القناة و 
 تحتية الجديدةلمبنية ال

 اتجاىات حركة النقل

، مسار النقل الرئيسي بين آسيا وأوروبا. وبتغّير مسار ماجبلن الذي 1869تمثل قناة السويس، منذ افتتاحيا في عام 
الصالح، فإن ىذا اإلنجاز اليندسي العظيم ساعد عمى تقميل المسافة بين القارتين بشكل كبير،  ءيمر عبر رأس الرجا

إذا نظرنا حركة النقل واستعادة مركزية البحر المتوسط كنقطة التقاء لمسارات الشحن الرئيسية حول العالم. وزيادة أمان 
وأوروبا، كالمسار بين سنغافورة وروتردام، فإن التوفير في بعين االعتبار إلى مسار تقميدي بين جنوب شرق آسيا 

أيام أقل تقريبا من  9ميل بحري، بما يمثل  3000الي المسافة بالنظر إلى المسار الذي يمر حول أفريقيا يبمغ حو 
عقدة. بشكل واضح، فإن االختصار في المسافة والزمن يرتبط بتكاليف نقل أقل. تتأكد أىمية ىذا  15المبلحة بسرعة 

ت ، عندما تم حظر المرور في القناة نتيجة التوترا1975و  1967المسار إذا نظرنا بعين االعتبار إلى السنوات بين 
ة، فإن ذلك تسبب في تقمص حركة التجارة تالتي أعقبت تأميم القناة من جانب الحكومة المصرية وحرب األيام الس

عوامل أخرى، إلى واحدة من أكبر فترات الكساد في عصر ما بعد الحرب العالمية.  جانبالدولية، وأدى كذلك، إلى 
، بعد ثمان سنوات من اإلغبلق، كانت سفينة تابعة 1975ونيو ي 5المثير لبلىتمام أن أول سفينة عبرت القناة بتاريخ 

في جنوه وىي شركة رائدة في حركة التجارة  ، التي يقع مقرىا الرئيسي Ignazio Messinaلشركة الشحن اإليطالية 
ة % من إجمالي حرك8% إلى 7بين البحر المتوسط والبحر األحمر وشرق أفريقيا. تمر عبر القناة نسبة تتراوح من 

مميون منيا في اتجاه  416مميون طن من المنتجات،  822كان ىذا يعني مرور  2014. في عام 3الشحن العالمي
 . 4مميون طن في اتجاه الشمال 406الجنوب و 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 2014طريق اختصار حيوي لمتجارة العالمية،  –مجمس الشحن العالمي، قناة السويس   3
 www.suezcanal.gov.egمتوفرة عمى موقع الويب  تم تجميع اإلحصائيات التي تمت مناقشتيا في الفقرات التالية من قبل ىيئة قناة السويس وىي 4 

http://www.suezcanal.gov.eg/
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 السفن والشحنات المارة عبر قناة السويس

 

 

 

 المصدر: ىيئة قناة السويس – 1شكل 

%( مع نمو الحركة المتجية 123اه في القطاع إيجابيا لمغاية )ما يزيد عن +كان االتج 2014و  2000بين عامي 
%(. ىذا االختبلف في االتجاه يؤكد 94%( مقارنة بالحركة المتجية نحو الشمال )+162نحو الجنوب بما يزيد عن )+

% في الحركة 7.7التي تظير + 2014، مقارنًة بنفس الفترة من عام 2015نفسو في الستة أشير األولى من عام 
( ويرجع ىذا غالبا إلى انخفاض في 1.2-المتجية نحو الجنوب وانخفاض طفيف في الحركة المتجية نحو الشمال )

 %(.21.7-حجم النفط العام )

% جنوبا(. 51% شماال و 55) 2014في عام  % من إجمالي حركة المرور بالقناة53سفن الحاويات نحو  وتمثل
% من الشحنات التي تمت كانت شحنات 5% جنوبا(، و 4% شماال و 17ط الخام )% من ىذه السفن نقمت النف11

 % جنوبا(. 9.3% شماال و 0.1حبوب )

عمى حركة النقل البحري المارة بقناة السويس، في الحقيقة فقد نمت ير أدت تدفقات حركة التجارة في حاويات إلى التأث
(. في حقيقة التجارية غم اختبلف تمك النسب وفقا لممسارات)ر  2014و  2000% بين عامي 202تمك التدفقات بنسبة 
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% بينما نمت الحركة المتجية من 187األمر، فقد نمت أحجام التجارة في حاويات من الشمال إلى الجنوب بنسبة 
 222مميون طن من الشمال لمجنوب و  212تحقق توازن كبير ) 2014%، وفي عام 219الجنوب إلى الشمال بنسبة 

ن من الجنوب لمشمال(. يمكن تفسير ىذه النتيجة بالنظر إلى تشغيل حركة التجارة الدولية التي تتسم بظاىرة مميون ط
باإلضافة إلى العولمة متأثرة بنقل أماكن اإلنتاج إلى دول ذات تكاليف عمالة أقل، في القارة اآلسيوية بشكل أساسي. 

التي كان و  ،الحاوياتورّص البضائع في  تخزينأكياس الطرود لم ، فإن استخداةذلك، عمى مدار السنوات القميمة الماضي
بأعداد متزايدة في  يتم تخزينيا سابقا عمى شكل كتل أو شحنة عامة أدى بشكل مّطرد إلى انتشار استخدام الحاويات

ذي ظير بين عامي التقمص الالسبلسل اإلنتاجية )القيوة والكاكاو والبذور واألسمدة وأغذية األسماك(. يفّسر ىذا جزئيا 
%، 61-%، الفحم والكوك: 96-في بعض أنواع الشحنات المارة عبر قناة السويس؛ االسمنت:  2014و  2000

 %.49-األخشاب: 

المسال،  البترولي الغازو النافثا، و لين، زو الجاو إلى جانب الحاويات، فقد نمت منتجات النفط بشكل كبير )الزيت الخام، 
%(. 251)+ 2014مميون طن في  178إلى  2000مميون طن في  50خرى( مرتفعًة من والمنتجات البترولية األ
نمت تجارة الزيت  2014و  2000مميون طن. بين عامي  87% من ذلك، وىو ما يوازي 48يمثل الزيت الخام نسبة 

تي نمت بمقدار %، مدفوعة بشكل خاص بالحركة القادمة من الجنوب، ال205الخام بين الشرق األوسط وأوروبا بمقدار 
 مميون طن عمى مدار نفس الفترة.  68.9إلى  28.2مميون طن، من  40.7

بعد تسجيل انخفاض تاريخي عمى مدار العقد السابق في حركة تجارة  2009كبير بعد  رتطو  حدث بشكل خاص، فقد 
شكيل جذرية ليذه كان ىناك إعادة ت 2010مميون طن(. بدءا من عام  15.7الزيت الخام المتجية إلى الشمال )

التدفقات بشكل أساسي نتيجة توقف أنشطة االستخراج في ليبيا، وموازنتو عن طريق النفط المستخرج من حقول المممكة 
في األسواق األوروبية لمنفط المستخرج من العراق. تمت موازنة ذلك عن طريق  والعودة الجزئيةالعربية السعودية 

عبور ممكنا لسفن الزيت الكبيرة لتجنب العبور إلى رأس الرجاء الصالح وبالتالي خمق التوسعات في القناة والتي جعمت ال
 تدفقات ىامة جديدة في قناة السويس بما يدعم طموح مصر في قطاع التكرير. 

من السمع األخرى ذات األىمية القصوى والتي تمر عبر قناة السويس ىي الغاز الطبيعي المسال الذي نما بشكل مثير 
%(. مما يؤكد التوجو الذي يرى أن 1145)+ 2014مميون طن في  24إلى  2000مميون طن في عام  2ة من لمدىش

 أوروبا تتحول إلى خميط طاقة أكثر توازنا، باستخدام المزيد من الغاز الطبيعي بدال من المواد الخام التقميدية كالفحم. 

مميون طن في  39إلى  2000مميون طن في عام  17ن يتوجب كذلك النظر بعين االعتبار إلى تطور نقل الحبوب؛ م
%(، بما يعكس التغيير في بعض األنظمة اإلنتاجية ذات األىمية ألوروبا والتي أصبحت عمى مدار 127)+ 2014

السنوات الماضية مصدرة لمسمع الزراعية بشكل ممحوظ نتيجة النمو في االستيبلك المحمي في الصين ونتيجة الحقيقة 
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. نتيجة لذلك، فإن التصدير لمحبوب الواردة من االتحاد األوروبي 5حبوبو من الخارجن ىذا البمد يشتري معظم القائمة بأ
 %(. 132)+ 2014و  2006وأوكرانيا زاد بشكل كبير بين عامي 

كانت الغمبة لمتدفقات المتجية إلى  2007و  2001ميل ىذه االتجاىات في حركة التجارة أنو بين عامي حيظير ت
لمنقل من آسيا إلى أوروبا والذي  2008مع تقمص مضطرد ومستمر بدءا من عام  –% في المتوسط 57 –شمال ال

%. 49حجم التدفقات المتجية إلى الشمال بمقدار  خفض ، مما أدى إلى2015استمر طوال النصف األول من عام 
كانت الفترة ستيبلك األوروبي بشكل خاص. وىذه النتيجة ترجع إلى األزمة االقتصادية التي أّثرت بشكل كبير عمى اال

الفتة لمنظر ألنو الوقت الذي انخفضت الحركة من الجنوب إلى الشمال في القناة بشكل كبير بأكثر من  2007-2009
 تعبر المسارات ليس ةأن حركة التجار ، يتبين 2014و من خبلل مراقبة إجمالي الحموالت في عام مميون طن.  160

في المسار المتجو من الجنوب إلى الشمال عن  2014ل خاص ألن رغم ابتعاد حجم الحركة في بشك ةغير متوازن
مميون طن؛ فإن الحركة المتجية من الشمال إلى الجنوب،  424، عندما وصل إلى 2007الذروة التي تم تحقيقيا في 

طن، بما يزيد بكثير عن مميون  416إلى رقم قياسي يبمغ  2014نمت من الناحية األخرى بشكل ثابت لتصل في 
 .2009مميون طن في عام  295الحجم الذي بمغ 

، فإن  إجمالي حركة المرور بالقناة % من50نحو في حالة استبعاد حركة نقل الحاويات التي تمثل، كما ذكرنا سابقا، 
مميون  68.9رت عب 2014، وبشكل خاص فيما يتعمق بمنتجات الطاقة. في عام التجارية تتغير  التدفقات نوعية بعض

% من حجم المرور اإلجمالي عمى ىذا 17طن من الزيت الخام من الجنوب إلى الشمال عبر القناة، بما يوازي 
تنخفض  في حين% من الحركة عمى المسار المعاكس 14المسار. بينما تمثل أحجام أكبر من المنتجات المكررة نسبة 

 المخصص لمتكريرن. بشكل عام، يوجد نمو في تدفق الزيت الخام مميون ط 18%، بما يعادل 4كمية الزيت الخام إلى 
 ين والنافثا، نحو الجنوب. زولالمتجو إلى الشمال، بينما زاد تدفق المشتقات النفطية، مثل الجا

شمال غرب أوروبا التي تتكون من نحو الشمال، فإن المنطقة المستيدفة الرئيسية ىي  ةفيما يتعمق بالبضائع المتجي
مميون طن  110من  2014و  2001% بين 12؛ بنسبة اً محدود الشمالي والمممكة المتحدة، وىو ما شيد نمواً  النطاق
مميون طن. عمى مدار نفس الفترة، فإن حصة أوروبا الشمالية في إجمالي عمميات العبور من الجنوب إلى  122إلى 

 تمنطقة البحر المتوسط التي حصم حلصال% بشكل رئيسي 30% إلى 52قناة السويس انخفضت من  عبرالشمال 
سرائيل وتركيا( حيث اتجيت 22عمى  % من حركة 25% بفضل النمو في شرق وجنوب شرق البحر المتوسط )مصر وا 

. في ىذا الوضع، تقدمت منطقة غرب البحر المتوسط في الترتيب 2014العبور من الجنوب إلى الشمال إلييا في عام 
، في الوقت الذي سجمت فيو منطقة شمال البحر المتوسط 2014و  2001ن عامي % بي3مقارنًة بشمال أوروبا؛ +

 % عمى مدار نفس الفترة.2زيادة قدرىا +

 
                                                           

 . 4141أتزٌم  Agrinotizie.com ،41تٍرشانٍض إص. "طوق انحثوب، ػذو انٍمٍٍ"،   5
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إذا نظرنا إلى حركة العبور المتجية إلى الشمال، ما يظير بوضوح ىو الدور المتزايد األىمية لمخميج العربي كمنشأ 
مميون طن( نشأت في ىذه المنطقة مما  137% من الشحنات )34، فإن 2014لمشحنات. في حقيقة األمر، في عام 

، نجحت منطقة 2001مميون طن. في عام  161جعميا تالية عمى منطقة جنوب شرق آسيا التي يبمغ حجم بضائعيا 
مميون طن. تأثر ىذا النمو  49% من إجمالي حجم الحركة المتجية نحو الشمال؛ حوالي 24الخميج العربي في توليد 

التي ظيرت في منطقة شبو الجزيرة العربية، منطقة االستخراج الرئيسي في العالم. باإلضافة  ةات قطاع الطاقباتجاى
نتجات فمن الممكن استنتاج أن حركة العبور المتجية نحو الشمال والناشئة في الخميج العربي تأتي من مإلى ذلك، 

منطقة وبشكل خاص في المناطق االقتصادية الخاصة ستي بقيمة أعمى متواجدة في المشتقة من مناطق ذات دعم لوج
 الواسعة في اإلمارات العربية المتحدة. 

 2014-2001تدفقات الشحنات الرئيسية المتجية من الجنوب إلى الشمال عبر قناة السويس: التغير % 

 

 (2001وىيئة قناة السويس )البيانات متوفرة من  SRMالمصدر:  – 2شكل 
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 2014-2001الرئيسية المتجية من الشمال إلى الجنوب عبر قناة السويس: التغير %  تدفقات الشحنات

 

 (2001وىيئة قناة السويس )البيانات متوفرة من  SRMالمصدر:  – 3شكل 

 مكيا عمى القيمة المطمقة لمبضائع* تدفقات الشحنات ممثمة باألسيم التي يشير س

 حركة العبور المتجية إلى الشمالوجيات 

 

 المصدر: توضيحات من ىيئة قناة السويس، سنوات متعددة – 4ل شك
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 حركة العبور المتجية إلى الشمال منشأ

 

 لعدة سنواتالمصدر: توضيحات من ىيئة قناة السويس،  – 5شكل 

فيما يتعمق بحركة التجارة المتجية من الشمال لمجنوب، فإن التطور القائم يرجع إلى الديناميكيات بغض النظر عن 
مميون طن من الشحنات التي عبرت  83، استقبمت ىذه المنطقة 2014لمناطق المستيدفة في الخميج العربي. في عام ا

(. 2001% في 12% من إجمالي البضائع العابرة في القناة في ىذا االتجاه )كانت النسبة 20قناة السويس بما يمثل 
ة كان عامبل مؤثرا عمى منطقة جنوب شرق آسيا التي إن نمو الخميج العربي كمنطقة مستيدفة لمصادرات األوربي

روبا والخميج . توضح البيانات أعبله أن التجارة بين أو 2014% في 46و عمى  2001% في 46استحوذت عمى 
االقتصادية التي تميزت بيا الدول في ىذه المنطقة والتي -ديناميكيات االجتماعيةأساسية لم نتيجة ك تضاعفتالعربي قد 

 وتنوع االستثمارات التي تموليا العائدات من بيع النفط الخام.  نمو ممحوظ في الرفاىية االجتماعية دت إلىأ

 حركة العبور المتجية إلى الجنوب منشأ

 

 المصدر: توضيحات من ىيئة قناة السويس، سنوات متعددة – 6 شكل
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 منشأ حركة العبور المتجية إلى الجنوب

 

 يئة قناة السويس، سنوات متعددةالمصدر: توضيحات من ى – 7شكل 

و  2000بين عامي  أنو في حاوياتالمنقولة  ، فإن أحد العناصر الممفتة لبلنتباه بخصوص ديناميكيات البضائع أخيرا
معدل النمو السنوي المرّكب )من حيث % سنويا 10.9حركة العبور في حاويات في القناة نموا بنسبة  تشيد 2008

CAGRمكافئة لعشرين قدم، حيث توسط الوزن لكل وحدة أيضا انخفاضا مضطردا في م (. شيدت نفس الفترة
نتيجة إعادة موازنة  تغيير مسار الحاويات الفارغة. يعود ىذا االتجاه في الحقيقة إلى طن 9.5إلى  10.2انخفضت من 

. في 2008يون في مم 8إلى  2001مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم في  2.1أوروبا؛ من -التجارة عمى مسار آسيا
مميون  32كانت حركة الحاويات المتجية نحو الشمال أعمى من تمك في االتجاه المعاكس بما يزيد عن  2008عام 

مميون طن بما يوضح أن صادرات النظام االقتصادي األوروبي في  10انكمش ىذا الفارق إلى  2014طن. في عام 
متوسط معدل الوفاء بالطمبيات إلى جنب مع توازن التدفقات، فإن ، جنبا 2009مرحمة استعادة التنافسية. منذ عام 

 طن.  10.4حسب الوحدة المكافئة لعشرين قدم زاد مرة أخرى ليصل 

لكل سفينة أمرا مثيرا لبلىتمام، فقد ارتفع بثبات خبلل التي تم نقميا  يعتبر تحميل متوسط الوحدات المكافئة لعشرين قدم
قدم في  نوحدة مكافئة لعشري 6863إلى  2000وحدة مكافئة لعشرين قدم في  3044الفترة الخاضعة لمفحص: من 

الذي اتسمت بو  النمو. يشير ىذا إلى نمو متوسط سفن الحاويات المارة بقناة السويس بشكل رئيسي نتيجة 2014
 صناعة السفن عبر السنوات العشرين األخيرة. 

 قناة السويس الجديدة
بما كان  2014سفينة في عام  17000التجارة البحرية العالمية ومرت بيا ن أىم محاور تعتبر قناة السويس واحدة م

بين خميج بورسعيد  كم 192وحدة في اليوم. تمتد القناة عمى طول  47يعني، حتى إنشاء القناة الجديدة، متوسط يبمغ 
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ل إلى الجنوب )المغادرة في الساعة وخميج السويس وكان اليدف منيا السماح بالعبور المتزامن لثبلثة سفن، من الشما
من السويس( ومن الشمال إلى الجنوب  06.00من بورسعيد(، ومن الجنوب إلى الشمال، )المغادرة في الساعة  00.00

. كانت سرعة العبور وتفريعة الببلحالمرة الكبرى  مع نقطة التقاء في البحيرةمن بورسعيد(  07.00)المغادرة في الساعة 
كم بين  3-2ساعة مع الحفاظ عمى مسافة  16-12عقدة مع السماح بالمرور عبر القناة خبلل  8-6 محدودة بمعدل

 السفن وىي مسافة تختمف حسب نوع الحمولة.

كانت ىذه  2014وفي عام  سنوياً  مميار دوالر أمريكي 5عن قناة السويس لمسمطات المصرية إيرادات تزيد تدر 
. بشكل أكثر تفصيبل، نجحت ىيئة قناة السويس في 6ي الناتج المحمي المصري% تقريبا من إجمال2اإليرادات تمثل 

 318713مميون دوالر أمريكي تقريبا عمى أساس حصيمة متوسطة يومية تبمغ  5465.30في تحصيل  2014عام 
لم يبمغ  2000. ارتفع متوسط اإليراد من القناة بشكل كبير عمى مدار السنوات القميمة الماضية: في عام 7دوالر أمريكي

، عبر سمسمة من 2015دوالر أمريكي. ساعد تحديث القناة، الذي تم افتتاحو في أغسطس  137321المتوسط سوى 
% عن 50كيمومتر في الوقت الحاضر بالعبور المتزامن لعدد أكبر من السفن، بما يزيد بنسبة  72األعمال عمى مسافة 

كم جنبا إلى جنب مع القناة القديمة وتوسيع  35مسار جديد بطول سعة القناة السابقة. اشتممت األعمال عمى حفر 
متر.  24-ذلك، سيتم تكريك المسار الحالي ليصل إلى غاطس  عمي كم. عبلوة 37وتعميق القناة الحالية عمى طول 

األعمال  ة. أخيرا، تشتمليكما تم التخطيط إلنشاء ستة أنفاق لعبور المركبات وربط شبو جزيرة سيناء بالسكك الحديد
 عمى تعميق تفريعتين: البحيرة المرة الكبرى والببلح. 

دارة تنفيذ  8.2بمغت التكمفة اإلجمالية التقديرية لممشروع  مميار دوالر أمريكي. تولى الجيش المصري مسئولية تنظيم وا 
أن تكاليف  شركة وطنية تم منحيا امتيازات. وفقا لمصحافة، أعمنت الحكومة المصرية 25ضمت  التياألعمال، 

 . 8االستثمار لن تؤثر عمى رسوم المرور في القناة

سفينة. في حالة استخدام ىذه القدرة الجديدة بالكامل،  97نتيجة لؤلعمال فإن القدرة اليومية لمقناة زادت لتصل إلى 
إلى زيادة محتممة في سيؤدي  وبناءا عمى التقديرات الحكومية وباألخذ في عين االعتبار لرسوم المرور الحالية، فإن ىذا

 .2023مميار دوالر أمريكي في عام  13اإليرادات تزيد عن 

مدخل القناة ونقاط التفريعات. بمغ  دتعمل القناة الجديدة عمى حل المشاكل المرتبطة بفترات االنتظار الطويمة لمسفن عن
كحد أقصى. يبمغ إجمالي الزمن  ساعة 18متوسط الزمن المقدر لرسو السفن عمى األرصفة أثناء العبور في القناة 

 ساعات كحد أقصى. 3ساعة. يبمغ وقت االنتظار  16-12المبلحي 

                                                           
 . 2014بالقيم الحالية لمدوالر األمريكي لعام كتاب حقائق العالم الصادر عن السي آي إيو، بالنظر إلى إجمالي الناتج المحمي االسمي، المحتسب    6
 www.suezcanal.gov.egالتقرير اإلحصائي عن السنة المالية، ىيئة قناة السويس،  7 

 . 2014سبتمبر  1تايمز،  نشالينافمميار دوالر أمريكي في القناة"،  8باستثمار  يمبي الطموحات القومية( "السيسي 2014صالح ح. )  8

http://www.suezcanal.gov.eg/
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أكدت السمطات المصرية عمى إنشاء نظام النقل الجديد ووضعت افتراضيات بتأثير مباشر يرتبط بالنمو المتزايد في 
مواليات المتحدة مع تأثير غير مباشر يرتبط حركة التجارة الدولية بين آسيا والشرق األوسط وأوروبا والساحل الشرقي ل

 لؤلنشطة البحرية وأنشطة الموانئ.  الموجستيبشكل قوي بخدمات الدعم 

بتطوير "مشروع محور قناة السويس"، وىو خطة استثمارية عمبلقة إلى جانب القناة الجديدة، قامت الحكومة المصرية 
قتصادية، بفضل إنشاء مراكز لؤلبحاث ومحاور صناعية ومناطق تيدف إلى تحويل منطقة القناة إلى مركز لمتنمية اال

تعتبر ضرورية ولكنيا الجديدة في ىذا السياق، فإن القناة و دعم لوجستي مجاورة ليذا المسار الرابط بين الشرق والغرب. 
 .ثيرة لبلعجابلنجاح ىذه المبادرة الم ال تكفي

 خطة التنمية اإلقميمية لقناة السويس

 

 لمصدر مشروع تطوير منطقة قناة السويسا – 8شكل 

ء في المنطقة تم توفير المساحات ليا بالفعل اييدف مشروع محور قناة السويس إلى ترويج ودعم التنمية في ثبلثة أجز 
محوري ا: بورسعيد في شمال القناة، القنطرة )اإلسماعيمية( في منتصف الطريق بين بيحيث يمكن إنشاء البنية التحتية 

 والعين السخنة، في الجنوب، في خميج السويس. القناة
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وتم تقديم مزيد من اإلرشادات  2015شكل خطة رئيسية في مارس  عمى المصريةتم تقديم خطة من جانب الحكومة 
كموعدين نيائيين لئلنجاز المتوسط  2050و  2030عامي  ة. تضع الخطة الرئيسي2015التفصيمية في أغسطس 
المشروع ىو بناء منطقة قادرة عمى التنافس مع مناطق الدعم الموجستي الرئيسية في أوروبا والنيائي لممشروع. تركيز 

وجبل عمي مع استغبلل نقاط المرور اإلجباري في قناة السويس بين  جوالشرق األوسط. يشمل ذلك روتردام، وىامبور 
 ة المتوفرة في المنطقة. . ييدف المشروع إلى االستفادة من المساحات الكبير أساسيالشرق والغرب كعنصر 

مميون  20وضعت الحكومة المصرية كذلك تصورا لمشروع بورسعيد يتضمن تطوير الميناء عن طريق زيادة سعتو إلى 
ىكتار، يتم استخدام  22000بناء بنية تحتية عمى مساحة تتجاوز من خبلل  2050وحدة مكافئة لعشرين قدم بحمول 

 منيا لتوسيع الميناء. 2600

تشغيل منطقة  سيتم 2015مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم، ولكن بنياية عام  3.3قدرة القصوى لميناء بورسعيد تبمغ ال
مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم )ما يسمى  5جديدة في الميناء بما يسمح بزيادة في السعة السنوية بما يصل إلى 

( ىو كذلك أحد SSCTيناء حاويات قناة السويس" )(. ميناء حاويات بورسعيد، المعروف أيضا باسم "م2بالمرحمة 
وتعمل كميناء لمشحن المؤقت لمحركات التجارية المؤقتة في المنطقة  2004التي تم تشغيميا في مظاىر البنية التحتية 

 وتتم إدارتو من قبل "قناة السويس لتداول 24/7. يعمل ىذا الجزء من الميناء عمى مدار 9الشرقية من البحر المتوسط
بنسبة  COSCO% ولسيطرة 55( بنسبة Maersk Group) APM Terminalالحاويات" وىي شركة تخضع لسيطرة 

% تمتمكيا ىيئة 10.3من قبل مساىمين محميين؛  سنة. باقي األسيم مستحوذ عمييا 49د لـ % بموجب امتياز يمت20
من قبل مستثمرين من القطاع الخاص. % 9.7% يمتمكيا البنك األىمي المصري، وأخيرا، امتبلك 5قناة السويس، و

 Hanjinو  Yang Mingو  K-Lineو  COSCO Pacific، و Maersk Lineحاليا يتم استخدام المحطة من قبل 
.  سيتم تدعيم المحطة بمجموعة قوية من األرصفة، رصيف لمحموالت العامة، ورصيف لمدعم CMA-CGMو 

 مميون طن. 5تخزين السوائل بسعة الموجستي لمسيارات الجديدة والمستعممة وآخر ل

% منيا 80ىكتار، يتم استخدام  4000ة وسكنية عمى مساحة تبمغ يمنطقة صناع مييشتمل الميناء الجاف كذلك ع
 ألغراض التصنيع. وباقي المساحة ألنشطة تجارية ومبيعات التجزئة ومساحات مخصصة لبلستخدام السكني.

سيتم ربطيا بالعين السخنة الطويل من رمضان في وسط مصر، وعمى المدى ر الحقا، سيتم ربط بورسعيد بمدينة العاش
 عبر خط موازي لقناة السويس. 

في نفس الوقت، في منتصف المسافة بين بورسعيد والعين السخنة، حول مدينة اإلسماعيمية، سيتم إنشاء منطقة سكنية 
 ىكتار. 670صغيرة، عمى مساحة تزيد عن الخفيفة وال حيث سيتم تخصيصيا لمصناعات التحويميةفي القنطرة 

                                                           
 . 2014يونيو  19، "أكثر من مرحمة"، الشحن والمبلحة  9
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العين السخنة، جنوب القناة، بالقرب من السويس، تطويرا كامبل. يتعامل ىذا الميناء بالفعل محور ميناء أخيرا، سيشيد 
، واحدة من أكبر شركات الموانئ في العالم. تيدف الحكومة DP Worldمع حركة الحاويات وتتم إدارتو من قبل 

 5.2طوير الميناء الحالي عن طريق إنشاء ميناء جاف لمحاويات يتمتع بقدرة سنوية عمى التداول تبمغ المصرية إلى ت
ىكتار. سيتم تزويد ميناء  1390تبمغ  ةأرصفة بما يغطي مساحة إجمالي 6مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم، و 

 الحاويات بالبنية التحتية البلزمة لتخزين السوائل والكتل الجافة. 

ىكتار خمف  8000ون ميناء العين السخنة بمثابة نقطة الوصول إلى منطقة إنتاجية جديدة بمساحة تزيد عن سيك
% لمصناعات الثقيمة، 20% من ىذا الموقع اإلنتاجي الجديدة لمصناعة الخفيفة، و 50الميناء. سيتم تخصيص 

 وتخصيص باقي المساحة ألغراض تجارية وسكنية. 

 تجارة البحريةاآلثار المتوقعة عمى ال
 التحديات الحالية

العبور لربط الشرق بالغرب بين القارات  بوقتإن إنشاء قناة السويس الجديدة سيسمح بتقميل، وزيادة القدرة عمى التنبؤ 
فسوف يكون لمقناة دور أكثر  بين آسيا والشرق األوسط وأوروبا والساحل الشرقي لمواليات المتحدة. باإلضافة إلى ذلك،

سفينة مقارنة  97. حيث زادت قدرة العبور في القناة الجديدة إلى لزيادة الطاقة االستيعابية في األجل المتوسطفاعمية 
لقناة  يكان اليدف من المشروع ىو الحفاظ عمى الدور االستراتيج سفينة. 49بالسعة السابقة التي يبمغ متوسطيا 

 ن أسواق العالم الرئيسية.السويس في حركة التجارة الدولية، وأخيرا أىمية مصر بي

جديدة خبلل السنوات القميمة يات ( إلى أن قناة السويس شيدت تحد2011في ىذا الخصوص، يشير نوتبوم و رودريج )
 .10كنقطة التقاء لحركة التجارة بين الشرق والغرب  ةالماضي

إلى زيادة تكمفة مى سبيل المثال، القرصنة في المنطقة البحرية بين الصومال والبحر األحمر أّدى، ع تإن تزايد ىجما
العبور في قناة السويس، بسبب زيادة األقساط التأمينية وزيادة الحاجة إلى أنظمة وأفراد األمن. ارتفع عدد ىجمات 

والبحر األحمر والمياه الدولية قبالة ساحل  نىجوم عمى السفن المبحرة في خميج عد 45من  2005القرصنة في 
 115000-100000. تم تقدير الزيادة في التكاليف نتيجة القرصنة بين 2011في عام  ىجوم 230الصومال إلى 

انخفاض دوالر أمريكي لكل رحمة. رغم ذلك، فقد شيدت ىجمات القراصنة في المنطقة انخفاضا جذريا، ليصل إلى 
ة الصوماليين نتيجة عدة حادثة فقط. وفقا لممكتب البحري الدولي، فقد تمت إعاقة القراصن 15 بعدد، 2013تاريخي في 

التي انخرطت في المراقبة العسكرية في ىذه المياه،  األساطيل البحرية الدوليةعوامل؛ أىميا الدور الرئيسي الذي لعبتو 

                                                           
10  Notteboom T. Rodrigue J.R. (2011 ،"تحديات ومنافسي قناة السويس" )Port Technology International بيرنارد ىينري، لندن، خريف ،

2011 . 
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وزيادة االستقرار في  السفنوزيادة تطبيق الممارسات المثمى من جانب السفن، واستخدام فرق األمن المسمحة عمى ظير 
 .11في الصومال  الحكومة المركزية

شيد الوضع الحالي لمقناة الوصول إلى أقصى حد ممكن لعبور السفن الكبيرة، رغم أن قناة السويس تسمح بمرور سفن 
وال يثير الدىشة أن السفن الخاصة بنقل شحنات السوائل يتم تصنيفيا حسب أكبر حجما من تمك التي تعبر قناة بنما. 

: حمولة القناة بمروره عبر ىي تمك السفن ذات الحد األقصى المسموح Suezmaxبـ الـ المعروفة  و السفنأبعادىا، 
ال تستطيع و متر.  50متر، وعرض ال يتجاوز  20.1طن، وغاطس يصل إلى  200000طن و  120000تتراوح بين 

م، وتسمى السفن األكبر حجما المرور عبر قناة السويس؛ منيا عمى سبيل المثال السفن الناقمة لشحنات النفط الخا
طن مسجل.  320000"ناقبلت النفط الكبيرة لمغاية " أو ناقبلت النفط فائقة الضخامة"، والتي قد تصل حمولتيا إلى 

 تمر ىذه السفن حاليا عبر رأس الرجاء الصالح.

جانب  تعتمد حركة المرور في القناة كذلك عمى الديناميكيات المرتبطة بتوجيات أسعار البترول. كما تمت اإلشارة من
( فإن أسعار الناقبلت المنخفضة ترتبط بزيادة توفر شركات الشحن بغرض تمديد المسارات 2011نوت بوم و وردريج )

. في فترات زيادة اإلمدادات وانخفاض أسعار الناقبلت، تميل شركات 12لتحقيق ما يسمى "بمسارات التدفق البطيء"
 .A.Pعندما قامت  2009ول الرحمة، كما حدث في عام الشحن إلى إعادة تشكيل المسارات بحيث تتم زيادة ط

Moller-Maersk و ، CMA CGM  وشركة البترول الوطنية الكويتية بتحريك جزء من حركتيم إلى المبلحة التي
 تدور حول أفريقيا، رغم أنو بعد الزيادة في سعر الناقمة تم تغيير ىذه السياسة. 

ى حساب قناة السويس، وبشكل خاص فيما يتعمق بالتجارة بين الجنوب ىامشيا عم اً يشيد رأس الرجاء الصالح نمو 
 والجنوب في نصف الكرة الجنوبي، وخاصًة مع النمو االقتصادي القوي لمقارة األفريقية في العقود المقبمة. 

ممة لمسار تظير مسألة أخرى ذات أىمية متزايدة فيما يتعمق بالتنمية المحتباإلضافة إلى مسار رأس الرجاء الصالح، 
شمال أوروبا، كما ىو  المسافة التي تربط الشرق األقصى مع% في 22القطب الشمالي الذي يسمح بتوفير حوالي 

 روتردام.-الحال في مسار شنغياي

بسبب موارد الطاقة  ونوفمبر، يوفر امكانات كبيرة لمتنميةبين شيري يوليو  مفتوحاً  عادة ما يكون الذيو ىذا المسار، 
% من احتياطيات 13نتيجة المسارات بين القارات. فمن المقدر تواجد حوالي  سفي المنطقة وليمتواجدة الكبيرة ال

% من احتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة القطب الشمالي. إال أنو، ورغم التوفير الواضح في 30البترول العالمية و 

                                                           
11  Confitarm (2014 ،)Relazione General 2014 ،Teseo Editore ،والمكتب البحري الدولي 2014، روما ،ICC (2014 القرصنة" ،)

(، "تأثيرات القرصنة عمى 2010) .Middelton Rو  2015"، لندن، يناير 2014ديسمبر  31 –يناير  1والسطو المسمح ضد السفن، تقرير عن الفترة من 
 . 2010، مايو 11، رقم Osservatorio di Politica Internazionaleالقرن األفريقي"، مذكرة 

12  Notteboom T., Rodrigue J.R. (2011 ،)"والتحديات التي تواجو قناة السويس"،  ونمنافسالPort Technologu International ،Berbard 
Henry 2011، لندن، خريف. 
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مبلحة، فإن مسار القطب الشمالي يواجو قيود تشغيمية والتحسينات األخيرة في البنية التحتية لدعم سبلمة الالمسافة 
المراكب بالتوقع عقدة لمسماح لمسفن و  8طمب اإلبحار بسرعة تالتنبؤ بالطقس، مما يعمي  كبيرة نتيجة عدم القدرة

ق بعمق ة بوجود الكتل الجميدية والحاجة إلى تغيير االتجاه بشكل مفاجئ في حالة عدم اليقين فيما يتعمبالمشاكل المرتبط
حسب ظروف الطقس، التي ال تتبلءم عادة مع مرور السفن  ةمع وجود تغييرات مستمر  –األعماق الموحمة والداكنة 

 الكبيرة. 

ىذا النوع من القيود جعل ىذا المسار غير مجدي لخدمات الحاويات المنتظمة، كما أنو مسار بعيد فيما يتعمق بتدفقات 
فترات المبلحة، بسبب زيادة متوسط  امكانية مدل السيناريوىات المستقبمية عمى المنتجات البترولية والحبوب. تشتم

بل مدرجات الحرارة في المنطقة، وحتى في ىذه الحالة فإن مسار القطب الشمالي سيمعب دورا ىامشيا لمغاية وسيكون مكّ 
دفقات الرئيسية التي تستخدم قناة لعمميات العبور في قناة السويس، بسبب عدم قدرتو أن يقدم بديبل حقيقيا لجميع الت

 . 13السويس

(، يصبح من المثير لبلىتمام  14قنوات العالم الرئيسية )السويس وبنما لتطويرفي ضوء االستثمارات الكبيرة التي تمت 
بشكل خاص التركيز عمى تأثير ذلك عمى حركات التجارة بين آسيا والساحل الشرقي لمواليات المتحدة، مع األخذ في 

% من التدفقات المتجية إلى 6.7االعتبار أن السفن المارة عبر قناة السويس والتي تغادر من أمريكا تمثل عين 
 % من التدفقات المتجية نحو الشمال.9.7الجنوب و 

، فإن حركة التجارة بين الصين والساحل الشرقي لمواليات المتحدة األمريكية )بين ىونج 3كما ىو موضح في الجدول 
ليا مقارنة بقناة السويس، إذا كان العامل الوحيد  مبلءمةأكثر  أن قناة بنما توضح يورك عمى سبيل المثال(كونج ونيو 

ذو الصمة ىو المسافة. في الحقيقة، عمى مدار السنوات السابقة، أظيرت االختيارات االستراتيجية لشركات الشحن وجود 
وب الصين وفيتنام وماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وكوريا جنمجموعة كبيرة من الدول في جنوب شرق آسيا تتألف من 

الجنوبية حيث تأخذ المنافسة بين المسارين العديد من العوامل األخرى في عين االعتبار وليس المسافة البحرية فحسب. 
الشحن لتحديد  في حقيقة األمر، فإن العناصر االستراتيجية التي يتم النظر إلييا بعين االعتبار عادة من جانب شركات

 تشمل ما يمي: - 15وفي حالة شركات الشحن الكبرى يتم عرض كبل الخيارين –المسارات 

                                                           
مم الجميدية واألثر االقتصادي لفتح مسار بحر الشمال"، المنشورة في الق إذابة(، بعنوان "CPBدراسة المكتب اليولندي لتحميل السياسات االقتصادية )  13

% من التدفقات الحالية العابرة لقناة السويس قد تجد اىتماما محتمبل في مسار القطب الشمالي، مع االستبعاد الشديد لوجود 66، تشير إلى أن 2015مايو 
 زمة ليذا التغيير في المسار بشكل تشغيمي.فرصة فعمية بتحقيق الظروف المناخية والبنية التحتية البل

مميار دوالر، فإن النظام الجديد لؤلىوسة )اليويس( ومسارات  5.2، بعد ثمان سنوات من العمل واالستثمار الحكومي ألكثر من 2016في أواسط عام   14
 المحيط األطمنطي والمحيط اليادي. بين  التي تربط قناةالفي الوصول سيصبح قادرا عمى زيادة حجم السفن وتقميل زمن العبور 

وحدة مكافئة لعشرين قدم عمى مسارات  12و  11و  10خدمات بسعات تبمغ  2015 تقدم فيفيي ل المثال، يعمى سب Maerskىذا ىو الوضع مع   15
  ومسارات نورفولك عبر قناة السويس.تشارلستون -ميامي و شنغياي-بوسان
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  التي تتجاوز حمولتياوذلك باستخدام سفن كبيرة )عمى سبيل المثال  اقتصاديات الحجم الكبيرإمكانية تطبيق، 
قناة بنما  لمعبور من خبللوحدة مكافئة لعشرين قدم، والذي سيكون الحد األقصى لمسعة  14500حد الـ 

 (؛2016الجديدة التي سيتم افتتاحيا في عام 

 تحميل لمسافة وزمن المالحة لبعض المسارات بين آسيا وأوربا والساحل الشرقي لمواليات المتحدة األمريكية
 روتردام-شانغياىحالة 

 عقدة( 15أيام المالحة االفتراضية ) المسافة )بالميل البحري( المسار
 22 2031 ب الشماليالقط

 21 10525 السويس
 37 13411 بنما

 38 13843 رأس الرجاء الصالح
 48 18124 مضيق ماجبلن

 روتردام-حالة يوكوىاما
 عقدة( 15أيام المالحة االفتراضية ) المسافة )بالميل البحري( المسار

 19 8010 القطب الشمالي
 31 11133 السويس

 40 14448 رأس الرجاء الصالح
 نيويورك -حالة ىونج كونج

 عقدة( 15أيام المالحة االفتراضية ) المسافة )بالميل البحري( المسار
 31 11208 بنما

    32 11593 السويس
 38 13686 رأس الرجاء الصالح

 نيويورك-حالة شانغياى
 عقدة( 15أيام المالحة االفتراضية ) المسافة )بالميل البحري( المسار
 30 10252 بنما

 34 12370 السويس
 40 14468 رأس الرجاء الصالح

 ىيوستن-حالة شانغياى
 عقدة( 15أيام المالحة االفتراضية ) المسافة )بالميل البحري( المسار
 28 10132 بنما

 31 13932 السويس
 42 15176 رأس الرجاء الصالح
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 تأثير التوسعات في قناة السويس 

 يس بالفعل تنافسية أكبرمسار تحتل فيو قناة السو    
 مسار ذو تنافسية محتممة كبيرة لقناة السويس ضد قناة بنما  
 مسار ذو تنافسية محتممة واضحة لقناة السويس ضد قناة بنما  

 مسار ال ينطوي عمى أي تأثيرات ىامة 

 sea-distance.orgالمصدر: توضيحات المؤلفين حول معمومات  – 3جدول 

  مسارات مختمفة عمى المحاور بين القارات، وىذا ضروري لتوازن التدفقات، مثل كولومبيا إمكانية المرور عبر
 ؛ وطنجة ألجيثيراسودبي وبورسعيد وجويا تاور ومالطا و 

  مرور في القنوات المختمفةالتكمفة رسوم 

تعرض  عمى اختيارات الشحن التي Alphaliner16تم إجراء تحميل تفصيمي من جانب شركة األبحاث المتخصصة 
خدمات لمنقل في حاويات عمى المسار بين الشرق األقصى والساحل الشرقي لمواليات المتحدة األمريكية، أظيرت أن الـ 

( ومقارنة بمسار قناة 16تم تنظيميا بحيث تتم االستفادة من مسار قناة بنما ) 2015خدمة المعروضة في يوليو  25
% من 51إن كبل المسارين أكثر توازنا بالفعل. في حقيقة األمر، فإن (. فيما يتعمق بالسعة المعروضة، ف9السويس )

وحدة  4570وبمتوسط سعة لمسفن تبمغ  قدم وحدة مكافئة لعشرين 73000اإلمدادات تمر عبر قناة بنما )بما يعادل 
ين قدم وحدة مكافئة لعشر  70000% من اإلمدادات المارة بقناة السويس )49مكافئة لعشرين قدم( مقارنة بنسبة 

 هوحدة مكافئة لعشرين قدم(. تجب اإلشارة، رغم ذلك، إلى أن البيانات الموضحة أعبل 7780بمتوسط سعة لمسفينة يبمغ 
مة بشكل سريع خبلل العام. في الحقيقة، في فبراير ء)بشأن الخدمات والسعة( تتغير باستمرار مع تغير مستويات الموا

عبر قناة السويس، رغم أن قناة بنما  8منيا يمر عبر قناة بنما و  12، 20، فإن عدد الخدمات المعروضة بمغ 2015
% فقط من السعة المعروضة. يؤكد ىذا وجود انخفاض، رغم التذبذبات القميمة، في السعة 44استحوذت عمى 

إن ف 2010المعروضة عبر قناة بنما خبلل السنوات الخمسة الماضية مع النظر بعين االعتبار إلى أن في فبراير 
% إلى 44قناة بنما. عمى مدار األشير القميمة الماضية، تحرك االتجاه من  في % من السعة المعروضة مّرت74
 مع االنخفاض في أسعار ناقبلت النفط. 51%

عدم زيادة رسوم المرور  الشحن المحمي واختيار مراكزتوقيتات العبور في قناة السويس، وتدعيم زيادة القدرة عمي التنبؤ ب
بين آسيا والساحل لقناة؛ ىي عناصر ثبلثة ستساىم بشكل كبير في الحد من آثار التنافسية المتزايدة عمى المسارات في ا

 .2016الشرقي لمواليات المتحدة، نتيجة التوسع الكبير في قناة بنما المقرر افتتاحو في أواسط 

                                                           
 .4142، 42د األطثوػٍح، انؼذ Alphalinerَشزج   16
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مع المسارات البحرية الرئيسية يفرضا عنصرا تطوير المحاور متعددة األغراض بين أوروبا وقدرة آسيا عمى التنافس 
الخصوص، تجدر اإلشارة إلى أنو في عام  اىاما آخر يتوجب أخذه في عين االعتبار عند تطوير قناة السويس. في ىذ

وأوروبا، حيث يتم  –وبشكل خاص الصين  –ظير نمو سريع في الربط المباشر عبر السكك الحديدية بين آسيا  2014
. رغم German DB Shenkerعديد من شركات السكك الحديدية المجتمعة في تحالفات، بما في ذلك تنفيذه عبر ال

ذلك، وكما ىو الحال مع مسار القطب الشمالي، فإن ىذا البديل ال يتمتع إال بتنافسية محتممة محدودة حيث أن المزايا 
لمناطق الشمالية في الصين وشمال أوروبا. في االقتصادية تصبح كبيرة فقط عمى مسارات معينة تنشأ من أو تتجو إلى ا

حقيقة األمر، فإن التعقد التنظيمي الناشئ من توازن مصالح شركات السكك الحديدية العديدة المعنية والقيود التقنية 
ن كان ذلك ع مى )عمميات التغيير المتكررة لمعربات وقياسات المسار المختمفة( سيؤدي إلى تعطيل التنافسية المحتممة وا 

 40، مقارنة بأكثر من ألف وحدة مكافئة لعشرين قدم 200-100المدى الطويل، فالتدفقات اإلجمالية ال تزيد عن 
 مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم عبرت من قناة السويس بالفعل.

راسة( ىو مشروع )قيد الد –المصرية  رغم أنو يمثل مخاوف لمسمطات –ضمن ىذا السيناريو، فإن أكثر البدائل قوة 
القناة، لربط ميناء إيبلت بخميج العقبة عمى  لتكون بديبًل عن السرعة فائقةسكك حديد خطوط الحكومة اإلسرائيمية لبناء 

 أشدود عمى البحر المتوسط.  بميناءالبحر األحمر 

 اآلثار االقتصادية

ارات الرئيسية المتجية من الشرق تساعد القناة الجديدة عمى تحقيق ثقة أكبر في خدمات النقل البحري عمى جميع المس
منطقة الخميج -إلى الغرب، مع تقميل زمن الرحبلت، وبشكل خاص عمى المسارات بين البحر المتوسط والبحر األحمر

من إنشاء القناة الجديدة ىي سفن الحاويات  بشكل أكبرالعربي، نتيجة تقميل أوقات االنتظار. أنواع السفن التي ستستفيد 
مترتيبات التنظيمية ل نظراً % من القيمة العميا لمبضائع، و 50مى حصة كبيرة في حركة العبور بما يتجاوز ع تستحوذالتي 
 .الرئيسيةوالتوقيت المبلئم لعبور تدفقات البضائع في الموانئ  شروطًا معينة تتعمق بالمصداقيةالتي تتطمب  ةلمخدم

وسط إال في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي وفي لم يشيد ىذا النوع من النقل البحري تطورا في البحر المت
من ميناء جبل عمي في دبي(. أدى ىذا، رغم )وىو العام الذي تم فيو إتمام المرحمة األولى  1980الخميج العربي منذ 

ستخدام ذلك، إلى حدوث تغّير جذري في إدارة التدفقات التجارية وفي العبلقة بين الميناء والميناء الجاف. ساعد ا
النتيجة انخفاض حاد في شحن الحموالت عمى حدوث زيادة كبيرة في إنتاجية الدعم الموجستي الدولي. وكانت الحاويات 

( وفي تكاليف الموانئ فيما يتعمق بحموالت السفننظرًا لتطبيق اقتصاديات الحجم الكبير في تكاليف المسارات البحرية )
تداول، وكذلك بفضل االستخدام المتزايد لمنقل البري عبر تعزيز مبدأ لم طةوضع معايير مبسوالشحنات البرية بفضل 

 تعدد االستخدامات.
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أظيرت بعض دراسات االقتصاد القياسي الحديثة، ذات الطبيعة األكاديمية، وجود رابط فعمي بين زيادة الحركة التجارية 
. في حقيقة األمر، فإن السفن ذات األحجام المتزايدة، وترشيد عدد 17بين الدول واستخدام الحاويات في نقل البضائع

الموانئ واالستثمارات، ونمو إنتاجية الموانئ ساعد عمى استغبلل االقتصاديات الجديدة لتقميل تكاليف النقل، مما يسمح 
م محركات العولمة بعد جعل حركة التجارة البحرية واحدة من أىيمما  باالستفادة من االقتصاديات المحمية،لمشركات 

  الحرب الباردة. 

ساعد كذلك االنخفاض في عدم اليقين تجاه توقيتات الشحنات بشكل كبير عمى تبني تطوير السبلسل اإلنتاجية متعددة 
الجنسيات بإليام من نموذج إنتاجي قائم يستند عمى تقميل المخزون واستغبلل المزايا الناتجة عن الفروق في تكمفة 

 تخصصات المنتجات الدولية. العمالة و 

، وفقا لبيانات 2015يناير  1وكدليل عمى الديناميكية في ىذا القطاع، فإن سعة أسطول الحاويات بدءا من 
Alphaliner مقارنة بالسنة السابقة 6.3مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم بما يمثل زيادة قدرىا + 18.37، بمغت %

 ار السنوات العشر السابقة.% عمى مد162بمعدل نمو إجمالي يبمغ 

في التكاليف اإلجمالية. في الحقيقة، فإن تكمفة يستند النقل البحري عمى نماذج تنظيمية تتضمن تكاليف ثابتة أعمى 
عند مقارنتيا بحجم  طواقم السفن والموظفين اإلداريين واإلمدادات، بشكل خاص في ناقبلت النفط، تزيد بنسبة ضئيمة

تنخفض  حقيقة إلى إجراء بحث عن اقتصاديات الحجم عمى المسارات التي يزداد فييا الطمب.السفينة وأدت ىذه ال
والتي تمثل أىمية في اإلنشاءات واالستثمارات. زادت  حجماقتصاديات ال بسببتكاليف الوحدات مع زيادة حجم السفينة 

في التجارة العالمية:  بفضل تحديث أىم قناتين وتيرة ىذا االتجاه في ضوء التغّيرات اليائمة المتوقعة في األشير القادمة
 قناة السويس وقناة بنما. 

مع االنتشار المتزايد الستخدام الحاويات  القناة أنوالموانئ في منطقة  أىميةمن اآلثار اليامة األخرى التي تؤثر عمى 
في سياق و انئ لتفريغ حموالتيا. المو اإلمدادات، فإن شركات الشحن الرئيسية أصبحت أكثر انتقائية في اختيار  زوترك

أسموب التعامل مع التنظيم الموجستي عمى  تغييرمتنامية من االحتكار، تظير الحاجة إلى الشكال األبحرية" و العممقة ال"
إلى مستوى أعمى ومضطرد من التكامل بين مرافق الميناء، والموانئ  البري لموصولوعمى المستوى   مستوى الموانئ

متعددة االستخدامات. نتيجة ذلك، فإن تنافسية الموانئ في الشبكة الجديدة من خدمات الحاويات  تالممراالجافة و 
المجدولة ال ترتبط فقط بالموقع الجغرافي ولكن أيضا بالجودة اإلجمالية لمخدمات المقدمة، وبشكل خاص فيما يتعمق 

رسال  بالربط مع شبكات النقل األخرى. إن وجود المحطات والمعدات البلزمة لتحميل وتفريغ الحاويات بشكل سريع وا 
حيث يساعد ذلك عمى تسريع التشغيل في األفنية ونقل الحموالت بين وسائل النقل المعمومات يمثل أىمية كبيرة، 

 تواجد أجزاء من السمسمة اإلنتاجية  سيتيح ذلك المختمفة. يصبح الميناء كذلك مكانا لتركيز األنشطة الصناعية، حيث
االستفادة من المخازن والخدمات المقدمة من قبل مراكز الدعم الموجستي. تمثل  كما سيمكنياقيمة مضافة قق التي تح

                                                           
 .2013، فبراير 4: 2013"تقدير آثار تطور الحاويات عمى التجارة العالمية"، دانيل بيرنيوفين، وزىير السيمي وريتشار كنيممر، جامعة لوند، ورقة عمل   17
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التي تمثل ىدفا لحصة  اىذه المسائل أىمية كبيرة لمصر باعتبارىا دولة نامية وكذلك لموانئ المرور إلى شمال إيطالي
من % 47في جنوة و المتداولة% من الحاويات 51الحقيقة  قناة السويس. فيي تمثل في من العابرةكبيرة من الحركة 

 الحاويات العابرة من ميناء ال سبيتسيا.

وحدة مكافئة لعشرين قدم.  42064840حاوية بإجمالي حجم بضائع يبمغ  6129، عبرت قناة السويس 2014في عام 
 وحدة مكافئة لعشرين قدم. 6863في المتوسط، كانت الحمولة عمى كل سفينة 

أن افتتاح قناة السويس الجديدة سيساعد عمى زيادة اعتماد أنشطة النقل البحري عمى ت التحميبلت الموضحة أعبله تثب
مع  المسارات الطويمة المتجية من الشرق إلى الغرب بين آسيا وأوروبا والساحل الشرقي لمواليات المتحدة األمريكية

ساعة لكل عممية عبور في كبل االتجاىين. إذا نظرنا  12سط، بـ انخفاض الحق في زمن االنتقال تم تقديره، في المتو 
سفينة( والكميات اليائمة  18000ما يزيد عن  2015عام  بعين االعتبار إلى العدد الكبير لمسفن العابرة )بمغ تقدير

بلىتمام تقييم (، فمن المثير ل2015مميار يورو في نياية  2300مميون طن بقيمة  850لمبضائع المنقولة )ما يزيد عن 
 بما قد يؤدي إلى انخفاض تكمفة التجارة العالمية.  راالستثماالفوائد االقتصادية الناشئة عن ىذا 

باالعتماد عمى مفيوم التكاليف العامة لمنقل، يصبح من الممكن التأكيد عمى مزايا الوضع الجديد فيما يتعمق بتقميل 
 النفقات التشغيمية والزمن البلزم لمعبور.

التكاليف التي ال ترتبط بالمسافة ولكن بزمن الرحمة. وىي بشكل أساسي تكاليف  لعد تقميل زمن االنتظار عمى تقمييسا
تكاليف تشغيل السفينة وطاقميا، إلى جانب بنود ثانوية أخرى، كتكاليف ة األصول المرتبطة بالسفينة، بما في ذلك إدار 

 التأمين والرسوم اإلدارية، إلى آخره. 

التكاليف  لتقدير. ةمن السفن والتي ال تختمف بالتالي كثيرا في تكاليفيا التشغيمي متنوعةمجموعة اة السويس تعبر قن
التشغيمية التي يمكن توفيرىا مع دخول البنية التحتية الجديدة قيد التشغيل، تم افتراض قيمة متوسطة لمفئات الرئيسية 

 البريطانية  Drewryي يتم تقديرىا دوريا من قبل شركة لمسفن، تم استنتاجيا من التكاليف التشغيمية الت
( وتشتمل عمى الطاقم، والتأمين، والصيانة الروتينية عمى ظير المركب وفي الموقع، وقطع الغيار، ومواد 2014)

ولكن التزييت والتشحيم وغيرىا من الميام اإلدارية. تتوجب إضافة االستيبلك المعنوي ألصول السفينة إلى ىذه البنود، 
 تكمفة الوقود ال يتم أخذىا في الحسبان ألن القناة الجديدة توفر أوقات االنتظار وتقمل من مسافة المبلحة. 

 التكاليف التشغيمية حسب نوع السفينة والتوفير السنوي المقدر )باليورو(
عدد السفن العابرة في  نوع السفينة

2014 
 شامل استيالك أصول السفينة

 ومي تكاليف التشغيل الي
 التكاليف حسب نوع السفينة

 خفض التشغيل السنوي
 35957058 17743 4053 ناقبلت البترول

 17809872 58013 614 ناقبلت الغاز الطبيعي المسال
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 18706813 12263 3051 ناقبلت الشحنات غير المعبأة
 30172 15086 4 الناقبلت المدمجة
 8213821 13077 1259 الشحنات العامة

 73575986 24009 6129 اوياتسفن الح
 1987283 17432 228 سفن الدحرجة

 8742303 17432 1003 ناقبلت السيارات
 10170298 303591 67 سفن الركاب

 4838402 13077 740 أخرى
 180050008  17148 االجمالي

السويس وبشأن التكاليف التشغيمية المصدر: توضيحات بشأن بيانات الحركة مستخرج من التقرير السنوي لييئة قناة  – 4جدول 
، مع استناد بيانات Drewry 2015، 2014/15"التوقعات والمراجعة السنوية لتكاليف تشغيل السفن"، تقرير سنوي  من مستخرجة

 (2015يوليو،  10)سعر الصرف بدءا من  1.11اليورو عمى سعر صرف اليورو/الدوالر األمريكي عمى أساس 
 

ساعة، تشير إلى  12في التكاليف التشغيمية، المجّمعة في الجدول بشأن تدفق األصول لمدة إن تقديرات االنخفاض 
وحدة مكافئة  8000السفن التقميدية التي تعبر القناة حاليا )عمى سبيل المثال، سفن الحاويات بمتوسط سعة يبمغ 

طن قائم، وسفن  75000أة بسعة طن قائم، وسفن البضائع غير المعب 110000لعشرين قدم، وناقبلت البترول بسعة 
 متر مكعب(.  80000الغاز الطبيعي المسال بسعة 

لتثبيت رأس المال. يتطمب ىذا التقدير تقييم القيمة اإلجمالية انخفاض الوقت البلزم التأثير الثاني لمتوفير في الوقت ىو 
( تعمل عمى Bance d’Italia 2014راسة )لمبضائع التي يتم عبورىا سنويا عبر القناة. قام بنك إيطاليا مؤخرا بنشر د

عن طريق أنواع مختمفة  من السفن، لغرض االستيراد أو التصدير. مع النظر تقدير متوسط القيمة لمطن الذي يتم نقمو 
فإنو من المبلئم ربط ىذه القيم المتوسطة بحمولة السفن بعين االعتبار إلى تجانس األسعار في األسواق العالمية، 

ن السويس، وكذلك، بشكل خاص، بقيم الصادرات اإليطالية إلى التدفقات نحو الجنوب وقيم الواردات لمتدفقات المبحرة م
 المعاكسة.

في دراستو قام بنك إيطاليا باستبعاد نوعين من القيم: الغاز الطبيعي والسيارات. ألنو بشأن ىذين النوعين من السمع تم 
بشأن التجارة الخارجية اإليطالية، وفي ىذه الحالة اإليطالي الوطني(  )مركز اإلحصائيات ISTAT استخدام بيانات

 كذلك، تم ربط الصادرات بالتدفقات المتجية نحو الجنوب وربط الواردات بالتدفقات المعاكسة. 
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: عن طريق استخدام متوسط القيم المستخرج 2014تدفقات البضائع التي عبرت قناة السويس في  5يوضح الجدول 
مميار  2250ح أعبله يصبح بإمكاننا تقدير إجمالي قيمة البضائع العابرة في كبل االتجاىين بما يتجاوز كما موض
 يورو.  

التي يتم تداوليا وبسبب متوسط القيمة لكل  ةالبند األول حسب القيمة يتعمق بحركة الحاويات، بسبب األحجام الكبير 
المنقولة أقل من ناقبلت  السيارات، رغم أن حجم يمة أعمى ببل شك تتمتع بق شحنة. يمثل البند الثاني السيارات والتي

 البضائع غير المعبأة 

ساعة ليذه الكمية الضخمة من المواد الخام والمنتجات؟ لكي نتمكن من  12كم تتكمف عممية تثبيت رأس المال لمدة 
% بما يتسق مع 5نا أنو، ببساطة، يساوي والذي اعتبر اإلجابة عمى ىذه السؤال ال بد أوال من تعيين تكمفة رأس المال، 

 المجال. ىذا المعدالت المستخدمة عادة في

مميار يورو، بما  112.86بتطبيق سعر الفائدة المذكور فإن التقدير الناتج ىو أن تكمفة الشحن لسنة واحدة يساوي 
 ساعة.  12مميون يورو لمدة  155يعادل 

مميون يورو سنويا بسبب  180، سيتم توفير 2014معبور عمى تدفقات عام تطبيق السعة الجديدة لب وبشكل إجمالي، فإن
مميون  335مميون يورو بسبب انخفاض تكاليف تثبيت رأس مال الشحنات، بإجمالي  155انخفاض تكاليف التشغيل و 

 يورو. 

موضح في جدول زداد نمو الحركة، وىذا النمو من المفترض أن يختمف حسب نوع الحركة، كما ىو يبمرور الوقت، س
6. 

معدالت وباألخذ في عين االعتبار  2014مفوائد المقّدرة التي تم الحصول عمييا في وفقا لسنة قادمة،  30بالتنبؤ لفترة 
النمو المذكورة أعبله، يمكن الوصول إلى تقدير بأن صافي القيمة المالية الحالية لممزايا االقتصادية المحققة نتيجة البنية 

 مميار يورو. ىذه القيمة ىي مجموع المزايا المحققة من بندين بعينيما:  8.7 الية تصل التحتية الجديد

 مميار يورو. 4.9تكاليف تشغيمية أقل لمشركات البحرية، بما يساوي قيمة مخصومة تبمغ  .1
مغ قيمة مخصومة تب، ب وفقًا لممقاييس العالميةتكاليف أقل لتثبيت رأس مال الشحنات لممستوردين والمصدرين  .2

 مميار يورو. 3.8
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 تقييم القيمة السنوية لمشحنات الماّرة عبر قناة السويس )باليورو(
الكمية بالطن المارة بالقناة  نوع السفينة

 1حسب االتجاه
 (2014)أرقام 

 متوسط القيمة المقدرة
 طن( *)يورو 

(2014) 

القيمة السنوية المقدرة لمشحنات العابرة حسب 
 المسار
 (2014)مميار يورو، 

 إجمالي ج/ش ش/ج ج/ش ش/ج ج/ش ش/ج 
 99.422 59.271 40.150 715 727 82891 55258 ناقبلت البترول

سفن الغاز الطبيعي 
 المسال

8942 27359 485 587 4.338 16.058 20.396 

ناقبلت البضائع 
 غير المعبأة

61564 24198 315 218 19.393 5.285 24.678 

 24.105 6.493 17.612 1124 2335 5779 7542 شحنات عامة
 1498.685 764.412 734.273 2831 2773 270034 264789 سفن الحاويات
 14.144 4.869 9.275 1641 2997 2967 3095 سفن الدحرجة

 575.813 273.654 302.159 9350 10035 29267 30111 ناقبلت السيارات

 2258.243 1130.042 1128.200   442415 431301 اإلجمالي

 

ومن األرقام  2014المصدر: توضيحات حول بيانات الحركة مستخرجة من التقرير السنوي لييئة قناة السويس  – 5لجدول ا
، "تحقيق حول تكاليف النقل الدولي 2014، 223المالية واالقتصادية ربع السنوية الصادرة عن بنك إيطاليا، رقم  النشرة الواردة في

وتم تحديثيا بناءا عمى تقدير التضخم بين عامي  2012لنتائج". أرقام بنك إيطاليا تشير إلى عام : األساليب واالمبضائع في إيطالي
%. تم استخراج البيانات المتعمقة بناقبلت السيارات والغاز الطبيعي المسال من المركز اإليطالي 5بنسبة  2014و  2013

 الوطني لئلحصاءات. 
مميون مقارنة  873وفقا لنوع السفينة بشكل تام مع البيانات حسب نوع المصدر والوجية ) ال تتوافق بيانات أحجام الحركة الواردة 1

 أساليب التقدير المتبعة من جانب ىيئة قناة السويس. ( نتيجة اختبلف 2014مميون طن في  822
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 معدل النمو السنوي المتوقع حسب نوع السفينة في قناة السويس
إلى  2015متوقع من معدل النمو السنوي ال نوع السفينة

2045 
  

 %2.0 ناقبلت البترول
 %4.0 سفن الغاز الطبيعي المسال
 %3.0 ناقبلت البضائع غير المعبأة

 %1.0 شحنات عامة
 %4.0 سفن الحاويات
 %3.0 سفن الدحرجة

 %3.0 ناقبلت السيارات

 المصدر: تقديرات المؤلفين – 6جدول 
 

ون تغّير في رسوم المرور، فإن شركات الشحن ستكون ىي المستفيد الوحيد، ورغم باالستناد إلى االفتراض الحالي، بد
 ذلك، بالنظر إلى التنافسية الحالية في سوق الشحن، فإن ىذه المزايا ستذىب في معظميا إلى المنتجين والمستيمكين.

ة كحد أقصى يوميا، ففي حالة سفين 70مع النمو المتزايد لحركة العبور، فإن القناة ستكون قد تشبعت: بتقدير مرور 
. وبدءا من تمك السنة، فإن جزءا من 2029عدم تنفيذ التوسعات بالفعل، ستكون القناة قد تشّبعت بالكامل بحمول عام 

األجزاء الرئيسية في القناة. إذا نظرنا إلى حقيقة وصول متوسط دخل الدخل المحتمل سيتم فقده في حالة عدم توسيع 
( واحتساب 2015يوليو،  10يورو وفقا لسعر الصرف في  287128دوالر أمريكي ) 318713لى العبور في القناة إ

 32عدد السفن التي من المفترض رفضيا سنويا ثم خصم اإليرادات المفقودة، سيتم تحقيق صافي قيمة مالية حالية تبمغ 
 مميون يورو، وىي أحد الفوائد المباشرة المحققة من إنشاء القناة الجديدة. 

تجدر اإلشارة إلى أن توسيع مسارات العبور لمسفن التي ال تتمكن من عبور القناة سيؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيمية  
 البيئية والمناخية إلى جانب المصاريف الخارجية. 

 اعياتتدإن االنخفاض في تكاليف النقل وتثبيت رأس مال الشحنات مع زيادة السعة والسبلمة في القناة قد يكون لو 
ات القصيرة الرئيسية، وبشكل خاص عمى أحجام التجارة بين البحر المتوسط والبحر األحمر والخميج جوىرية عمى المسار 

نتيجة الحرب السورية والحرب في شمال  البرية العربي وكذلك في ضوء حقيقة عدم إمكانية العبور من خبلل الطرق
 العراق.
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النتقال بما يعادل نصف يوم تقريبا نتيجة تحسينات المبلحة في القناة وتقميل زمن في واقع األمر، فإن التوفير في زمن ا
يورو نتيجة انخفاض تكاليف التشغيل وحوالي  10500االنتظار، سيؤدي إلى توليد متوسط توفير لمسفينة الواحدة يبمغ 

ل عمى المتوسط نسبة دنيا من يورو نتيجة الترشيد في نفقات تثبيت رأس مال الشحنات. كل ىذه التكاليف تمث 9000
في الحقيقة، فإن التوفير المحقق لمسفن ذات التكاليف إجمالي تكاليف التشغيل عمى طول المسارات العابرة لمقناة. 

التي يمكنيا تحقيق توفير التكاليف يصل إلى سفن السياحية التشغيمية المرتفعة قد يزيد عن ذلك بكثير: وىي حالة ال
المسارات التي تبدأ وتنتيي في نفس النقطة،  التقميدية فيمية عبور وبالتالي بالنسبة لمخدمات يورو لكل عم 150000

القيمة األعمى لمشحنات المنقولة، وىي يورو تقريبا. مثال آخر فيما يتعمق بالسفن ذات  300000فإن التوفير يصل إلى 
ساعة  12بانخفاض تكمفة تثبيت رأس المال لمدة سفن الحاويات عمى سبيل المثال، التي قد يصل توفيرىا فيما يتعمق 

التوفير بالتأكيد إلى تقميل  امقارنة بمتوسط الحركات التجارية. سيؤدي ىذأعمي % 85مما يعني  16748إلى حوالي 
 اختيار "التدفق البطيء" عبر رأس الرجاء الصالح. بالحد الحالي المتاح لمشركات البحرية فيما يتعمق 

إذا نظرنا بعين االعتبار، عمى سبيل المثال، إلى جمالية ليذه التوفيرات مع انخفاض المسافة المقطوعة. تزيد األىمية اإل
أيام من اإلبحار، التوفير  8جدة في المممكة العربية السعودية وميناء طنجة في المغرب الذي يستغرق الربط بين موانئ 

المرتبطة بتثبيت رأس مال  لتكاليف التشغيمية والتكاليفالناتج عن انخفاض زمن العبور في قناة السويس )تقميل ا
لممشغمين  اً . ىذا االنخفاض في التكاليف قد يمثل حافزا إضافي18% من إجمالي تكاليف النقل5.7الشحنة( سيصل إلى 

لبحر لتكثيف التدفقات التجارية، عمى سبيل المثال، عمى المسارات بين شرق البحر المتوسط والخميج العربي أو بين ا
سياسية بعد رفع صور الحظر ا الجغرافيالاألسود وشبو الجزيرة العربية. في ىذا السياق ينبغي االنتباه إلى مبلحظة 

، بعد مفاوضات طويمة استمرت 2015يوليو  14الدولي المختمفة ضد إيران. في الحقيقة، بفضل التوقيع الذي تم في 
مطاقة الذرية، فمن المتوقع حدوث تطور جديد في ىذه الحركات التجارية. زىاء عشر سنوات بين إيران والوكالة الدولية ل

مميون نسمة، وثالث  80فعمميات التبادل التجاري الدولي إلى ومن األسواق الغربية الرئيسية ستستفيد من دولة سكانيا 
 أكبر مصّدر لمنفط، مع إنتاج متنوع، يمكن مقارنتو بإنتاج تركيا. 

آثار فيما  ليما وانخفاض زمن العبور قد يكون تزايد المصداقيةفإن آثار  السفن السياحيةواق وكذلك فيما يتعمق بأس
يتعمق بالتنمية المحتممة. ورغم ذلك، فالسفن السياحية تمثل جزءا بعينو في القطاع البحري يستند إلى منطق اقتصادي 

يق بديناميكيات السياحة العالمية. أحد شروط مختمف تماما عن المجاالت التي تمت مناقشتيا أعبله، وترتبط بشكل وث
نمو ىذا القطاع ىو االستقرار السياسي واالجتماعي مع إمكانية التنبؤ بذلك، فالسفن السياحية تتأثر بشكل خاص 

 السياسي.-باألمان الجغرافي

                                                           
ه لسفن الحاويات مع متوسط سعة يبمغ أيام من النفقات التشغيمية، بناءا عمى البيانات الموضحة أعبل 8تمت عممية االحتساب مع اعتبار  تقديري لـ    18

أيام منيا يتم قضاءىا في حركة وقضاء  يوم واحد في توقف لموصول إلى القناة وانتظار عبور السفن ذات األولية، مع  7وحدة مكافئة لعشرين قدم،  8000
مطن في سفن البضائع غير المعبأة )متوسط البيانات يورو ل 315طن في اليوم لحاويات البضائع غير المعبأة ومعدل يبمغ  140متوسط استيبلك يبمغ 

 (. 2015لؤلسبوع األول من يوليو 
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صد سياحي بعد جزر رغم أن البحر المتوسط يمثل المنطقة األوروبية الرائدة ألعمال السفن السياحية، وىو ثاني مق
 67سوى  2014الكاريبي، فإن عمميات العبور في القناة لم تبمغ سوى عدة سفن في السنة. في الواقع، لم تمر عام 

وفينيسيا وجزر  شيفيتافيكياسفينة سياحية. الموانئ الرئيسية لمسفن السياحية في البحر األبيض المتوسط ىي برشمونة و 
فيما يتعمق بعدد الركاب. ذ إيطاليا وأسبانيا واليونان عمى مراكز متقدمة في اإلحصائيات البميار وميناء بيرايوس. تستحو 

ميناء لمسفن السياحية في  70"، المنظمة التي تدير Medcruiseوفقا لبيانات الحركة التي تم تجميعيا من جانب "
% من 70حيث يتم التعامل مع  البحر المتوسط، فإنيا توضح أن السوق يتركز بشكل رئيسي في المنطقة الغربية،

%. يبدو البحر األسود بعيدا لمغاية 10% وشرق البحر المتوسط بنسبة 19الركاب. يمي ذلك البحر األدرياتيكي بنسبة 
 . 19%1عن السوق بنسبة 

ى ما م إيجابي عن اآلثار المحتممة إلكمال المشروع عمى سوق السفن السياحية يجب النظر بعين االعتبار إليإلجراء تقي
 يمي:

  جولة وتم حجز جميع الطمبيات العامة عمى  2700تقوم بأكثر من  سفينة 170أن السوق متشبع اآلن )توجد
( ورغم المحاوالت المستمرة لخمق مسارات جديدة فيما 2021جميع خطوط السفن السياحية الرئيسية حتى عام 
الرئيسية تشعر بشكل خاص إلى الحاجة فإن شركات الشحن يزيد عن مائة ميناء تقع عمى البحر المتوسط، 

تجدر اإلشارة إلى أنو بمجرد أن سمحت الظروف السياسية . عمى سبيل المثال، 20إلى تقييم العروض الجديدة
)كما ىو  رئيسيبدخول السفن السياحية إلى الكاريبي، قاموا عمى الفور بإضافة كوبا إلى جوالتيم كميناء 

 المثال( بيدف تقديم عروض جديدة إلى العمبلء. ، عمى سبيل MSC Cruisesالحال مع 

  في الوقت الحالي فإن موانئ البحر األحمر التي تتكيف بالفعل مع الخدمات المعروضة من جانب شركات
( ىي مصر )الغردقة وسفاجا Cunardو  Regendو  Costa Cruisesو  MSCعديدة )بما في ذلك 

سرائيل )إيبلت( واألردن )الع في الواقع، فإن ىذه الموانئ تمثل نقاط توقف تم إدراجيا في قبة(. وشرم الشيخ( وا 
المسارات التي تربط بين مناطق كبيرة )عمى سبيل المثال، بين البحر المتوسط والخميج العربي أو بين البحر 
 المتوسط وشرق أفريقيا وجزر اليند( أو داخل المسارات العالمية، مع عدد من محطات التوقف منخفض لمغاية

                                                           
زادار.  فينيسيا، موانئ منطقة البحر األدرياتيكي ىي: باري، برينديزي، كورفو، دوبروفنيك/كركبل، كوبر، كوتور، رافينا، رييكا، سيبينيك، سبميت، تريست،   19

ىي: أالنيا، قبرص، ىيراكميون، ستانتسا، أوديسا، سيفاستوبول، سينوب، سوتشي. موانئ شرق البحر المتوسط موانئ البحر األسود ىي: باتومي، كو 
ىي المتوسط إيغومنيتسا، كافاال، كوساداسي/بودروم/ أنطاليا، ومرسين، باتراس، بيرايوس، سودا/خانيا، ثيسالونيكي، فولوس. موانئ غرب البحر األبيض 

يا، ر البميار، برشمونة، كالياري، قرطاجنة، كاستيمون، سبتة، تشيفيتافيكيا. موانئ الريفيرا الفرنسية: جنوة، جبل طارق، ىويمفا، ال سبيتساليكانتي، االزور، جز 
بورتوفيرايو، سافونا،  غرناطة، وممقة ونابولي. موانئ شمال سردينيا: باالموس، باليرمو، بورتيماو،-لشبونة، ليفورنو، ماديرا، مرسيميا، ميسينا، موناكو، موتريل

: "أنشطة السفن  MedCruiseالصادرة عن مؤسسة  2013سيت، تاراغونا، تينيريفي، طولون فار بروفنس، موانئ تونس، فالنسيا، فاليتا. انظر إحصائيات 
 .2014، بيرايوس، MedCruise"، تقرير MedCruiseالسياحية في موانئ 

  عن صناعة السفن السياحية. 2014ة، تقرير المنظمة الدولية لخطوط السفن السياحي   20
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في كل سنة، حيث أنيا ليست جزءا من المسارات المنظمة. وىذا عمى خبلف جزر الكناري التي تم إدراجيا 
 يوم في غرب البحر المتوسط. 12-10بالكامل في المسارات المنظمة لمدة 

 ر في مصر واألردن في الجوالت السياحية في شرق البحر حماإلشراك الكامل لمموانئ الرئيسية في البحر األ
في فينسيا أو بيرايوس أو اسطنبول أصبح ممكنا من  رئيسيمع ميناء  ومي 12-10لمتوسط التي تستمر لمدة ا

 عبر قناة السويس. ل الزمن البلزم لرحبلت الذىاب والعودةالناحية التقنية عن طريق تقمي

السياحية   راكب من السفن 840000استقبل ميناء تينيريفي في جزر الكناري ما يزيد عن  2014في عام 
(، مما جعمو عاشر أكبر ميناء في منطقة البحر المتوسط بأكمميا. مع أخذ ىذه 2009% مقارنًة بعام 79)+

التجربة في االعتبار، فإن ىذه الفرصة عمى المدى المتوسط قد ينتج عنيا عددا من ركاب السفن السياحية 
% من القيمة 4د يقترب من المميون )حوالي موزعا بين الموانئ الخمس الرئيسية في شمال البحر األحمر، ق

ويمكن مقارنتيا بنسبة سانتوريني في شرق البحر المتوسط(، مع ما يقرب  2014السوقية لمبحر المتوسط في 
راكب عمى ظيرىا(  2000مسار )محطتي توقف في المتوسط في المنطقة لمسفن التي تقل حوالي  250من 

 حبلت الذىاب والعودة(. عممية عبور في القناة )ر  500وحوالي 

عمى  األثر االقتصادييمكن تقدير  21بناءا عمى األبحاث التي تمت في سياقات أخرى في البحر المتوسط 
المناطق البرية نتيجة المشتريات المباشرة لركاب السفن السياحية مع الطاقم وشركات الشحن في المنطقة 

 . يورو تقريبا لكل راكب 120 المحمية بمبمغ يصل الي

االقتصادية المحتممة من التطوير اإلضافي لقطاع السفن السياحية -األسموب فإن تقدير اآلثار االجتماعية ابيذ
مميون يورو سنويا. أحد العناصر اليامة ليذا التطوير يمكن  120في البحر األحمر يمكن أن يصل إلى 

 MSCو  Costa Cruisesتوسط: تنفيذه بشكل محتمل من جانب الشركتين الرائدتين في سوق البحر الم
Cruises .والمتان ليما مّقرات رئيسية لتنسيق وتطوير سوق البحر المتوسط في جنوة ، 

 اآلثار المتوقعة عمى الميناء اإليطالي

بنوعين من  ةمن المتوقع أن تؤثر قناة السويس الجديدة وعممية تطوير الموانئ المصرية عمى شبكة الموانئ اإليطالي
حسب الوضع التنافسي في سياق نظام الموانئ في البحر المتوسط. يؤدي ىذا إلى خمق فرص جديدة لتنمية التأثيرات 

                                                           
21  Civitavecchia –  ؛ 2012كمية االقتصاد في جامعة جنوة  –ىيئة ميناء جنوة ، 2013التأثير االقتصادي لمسفن السياحية عمى فينيسيا  –فينيسيا

Livorno – GP. Wild ، ،كالياري ؛ 2010مشروع استطبلع قطاع السفن السياحية في أوروبا–Risposte e Turismo per Camera di Commercio 
di Livorno ،2014 ؛CLIA Europe  2013 ي ودراسة التأثير عمى روباألو  لسياحية، مجمس السفن ا2013، مساىمة السفن السياحية في اقتصاديات أوروبا، إصدار

 – 2009؛ المفوضية األوروبية 2013 –الطاقم حسب الفئة و اب الركإنفاق  – 6 ، جدولBusiness Research and Economic Advisorاالقتصاد العالمي، 
 . 2013التأثير االقتصادي لمسفن السياحية في فينسيا 
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واقع الواردات والصادرات والتي ستصبح أكثر قوة عمى المدى الطويل، مع خمق تيديدات جديدة، وخاصة عمى المدى 
 في الشحن العابر. القصير، نتيجة زيادة التنافسية بين مشغمي الموانئ الجافة العاممين

 

 : بشكل رئيسي من المزايا تتحقق

 بين البحر األحمر والخميج العربي؛ تقميل زمن اإلبحار 
 10% و 5)باستثناء ناقبلت البترول( بمتوسط يتراوح بين  انخفاض التكاليف التشغيمية لمسفن.% 
 التي  زيادة عدد الموانئ بما يمكن من)سفن الحاويات وسفن الدحرجة(  إعادة تشكيل الخطوط االعتيادية

 يوم ليذه المسارات.  28أو  21أو  14 ما تكون عادةوالتي  نفس فترة النموذج التنظيمي لممسارات، تطبق 

يمكن تحقيق مزايا إضافية لشركات الشحن التي تقوم بتشغيل تمك المسارات بين البحر المتوسط والبحر األحمر والخميج 
التي ستحقق فائدة من زيادة حجم التجارة ىي تمك المرتبطة بالتحالفات الكبيرة في  العربي. بشكل خاص، فإن الشركات

قطاع الحاويات والتي تضم ىذا المسار ضمن خدمات ذات نطاق أطول )عمى سبيل المثال، بين شبو القارة اليندية 
 وجنوب أوروبا( وضمن المسارات المحددة.

تستحوذ عمى دور ىام  Italian Grimaldi Linesفإن شركة  من بين شركات الشحن التي تقدم خدمات متخصصة،
وتاروس في السبيتسيا. في الوقت الحاضر، فإن محطات الوقوف الوحيدة ليا في موانئ المنطقة ىي الموانئ  نابوليفي 

لشركة  Euro Agean خدمة الـالمصرية عمى البحر المتوسط، ضمن خدمات سفن الدحرجة في البحر األدرياتيكي و 
Grimaldi اسطنبول-بيريوس-ساليرنو-ال سبيتسيا-جنوةتاروس:  لمنقل بواسطة الحاويات لشركة والخدمات الثبلثة-

فينسيا، -كوبر-اإلسكندرية-مرسين-البلذقية-بيروت-اسطنبول-إيفياب-أنكونا-،وفينيساساليرنو-اإلسكندرية-مرسين
 المصرية الرئيسية )اإلسكندرية وبورسعيد(.وشرق البحر المتوسط بما في ذلك الموانئ التركية والمبنانية و 

جنوة بمركز القيادة في العبلقات بين أوروبا والمنطقة الجنوبية من  ومقرىا Ignazio Messina Spa تتمتع شركة
تقدم خدماتيا لجميع الموانئ الرئيسية في الشرق األوسط، بما في ذلك أربعة موانئ  حيث، البحر األحمر والخميج العربي

ان. وبشكل خاص، في منطقة البحر األحمر والخميج العربي تقدم خدمة نصف أسبوعية منظمة في ستة موانئ في إير 
-جدة-جيبوتي-جبل عمي-أبو ظبي -سبندر عبا-جيبوتي-جدة-العقبة-ساليرنو-جنوةمع خط مباشر عمى مسار 

ثة أسابيع من البحر المتوسط إلى جنوة تستمر لثمانية أسابيع، وأربعة موانئ عمى مسار يستمر لثبل-كاستيون-مصراتة
 أسابيع.  10مر وجنوب شرق آسيا تستمر حالبحر األ

سفن الدحرجة وسفن التصدير )-يذا النوع من االستيرادالمخصصة لمناطق الموانئ الجافة الرئيسية في إيطاليا  تقع
(، وال سبيتسيا )ميناء Ignazio Messina Spaالجاف الذي تديره  Ronco Canepaفي جنوة )ميناء  الحاويات(
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del Golfo  الجاف الذي تديرهTarrosشركة مع  رنو(، وفي ساليContainer Terminal Spa Salerno  مجموعة(
Gallozzi ( وفي فينيسيا )فينسياRO-Port-MOS  وTIV في فينيسيا، فإن التشغيل الكامل لبعض االستثمارات .)

البنية  لتحديثلمنمو. جنوة أيضا لدييا خطط  اً بالتالي مجاال كبير الرئيسية المخصصة لحركة سفن الدحرجة سيمنح 
التطورات في حركة المرور المتوقعة من شرق البحر المتوسط التحتية الذي سيساعد إلى جانب ذلك عمى استيعاب 

حالة من  لتجنب ة. ستضطر الموانئ األخرى بدال من ذلك لمتدخل باالستثمارات المستيدف2016والبحر األحمر بنياية 
 االزدحام.

 نابوليفي قطاع السفن السياحية، فإن نظام الموانئ اإليطالية في جنوب إيطاليا الذي يتكون بشكل رئيسي من موانئ 
وساليرنو وباري وكاتانيا يمكن أن يستفيد من االنخفاض في زمن العبور في قناة السويس مباشرة. في الحقيقة، كما 

نو مع إمكانية التوسع إلى البحر األحمر فإن مسارات السفن السياحية في شرق البحر ذكرنا في الفقرة السابقة، فإ
إلى السوق المتشبعة، ولكنيا ستتمكن أيضا من تمديد الموسم  جديدةالمتوسط ستتمكن ليس فقط من إضافة عناصر 

إلى البحر الكاريبي. قد  التجاري إلى الخريف والشتاء، وىي فترات تفضل فييا بعض الشركات الرئيسية تحويل السفن
يساعد ىذا الخيار عمى تشجيع شركات السفن السياحية عمى النظر إلى إمكانية استخدام )لسفينة واحدة أو أكثر( أحد 

لمجوالت في اليونان ومصر واألردن، وكذلك لممسارات التي يستغرق فييا زمن اإلبحار  رئيسيالموانئ الجنوبية كميناء 
 ي ذلك تركيا. أكثر من أسبوع، بما ف

ىذا النوع من الفرص يتطمب تكامبل قويا مع الخدمات الجوية وفقا لمنطق "الطيران واإلبحار" وتوفر موانئ كافية لمسفن 
في بداية ونياية رحمتيا، حيث أن الحوض الوحيد في سوق جنوب إيطاليا ليس كافيا لتقديم جميع  لخدمتياالسياحية 
مستمر طوال السنة. ىذا النوع من فرص التطوير المحتمل متاح أمام الموانئ من ىذا النوع عمى أساس الخدمات 

يمكنيا االعتماد  حيث األخرى ذات الطموحات الكبيرة في قطاع السفن السياحية، عمى سبيل المثال، بيرايوس واسطنبول
ي جنوب إيطاليا. اليدف عمى شبكة من الخدمات الجوية المنتشرة بشكل خاص عمى نطاق دولي كبير، مقارنة بالواقع ف

المنشود ىو التمتع بالقدرة عمى عرض خدمات مشابية لتمك التي تقدميا، عمى سبيل المثال، بالما دي مايوركا، حيث 
تبدأ العديد من جوالت السفن السياحية في غرب البحر المتوسط. يشمل ذلك أيضا جزر الكناري، حيث يتم عرض 

 ط بين الموانئ والربط متعدد االستخدامات. خدمات متكاممة وعالية المستوى لمرب

 

التي تظير  التيديدات التنافسيةعند التحدث عن المزايا التنافسية التي تتمتع بيا مصر يتوجب إلقاء الضوء عمى 
المتوقع لموانئ شمال القناة،  الدعم لمموانئ اإليطالية لمشحن العابر وبشكل خاص عمى المدى القصير. في الحقيقة، فإن

تطوير المسارات المنتظمة التي  ومع، لتداول الحموالت مقارو  النقل العابر ةكمحاور لحرك، العاممة ورسعيد ودمياطكب
يمكن التنبؤ بيا بين البحر المتوسط والبحر األحمر، قد يكون عامبل لتحويل بعض التدفقات من الموانئ اإليطالية إلى 

، فقد ميناء 2006و  2004. في الحقيقة، بين عامي ماضي القريبالفي  مستعيدًا بذلك ما حدث الموانئ المصرية 
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% من حركة العبور لمصمحة ميناء حاويات قناة السويس في بورسعيد، الذي 10تاورو، عمى سبيل المثال، حوالي  وياج
، Maersk. في نفس الوقت، كان كافيا أن تقوم Maersk، وىي جزء من مجموعة APM Terminalsتقوم بتشغيمو 

، بتحويل أحد خطوطيا الرئيسية القادمة من آسيا، إلى البحر Calabrian Terminalي العميل األول لشركة وى
 وحدة مكافئة لعشرين قدم. 330000تاورو تزيد عن  وياالمتوسط، إلى بور سعيد، مما نشأ عنو خسارة لج

يد ، شوالذي شيد نموًا مضطرباً خرى، ( فإن الميناء المصري لنقل البضائع من سفينة أل2006-2004في نفس الفترة )
من  2014في  مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم، في الوقت الذي لم ينجح فيو جويا تاورو 2.7إلى  865000نموا من 

. كان الرّد من موانئ كالياري وجويا تاور عمى ىذا التقمص المحتمل في التدفقات 2004استرداد الحركة المفقودة منذ 
 Ultra Large الحاويات فائقة الضخامة يات اإلنتاجية في الموانئ الجافة، وبشكل خاص عمىىو زيادة العمم

Container Carrier  وحدة مكافئة لعشرين قدم يتم استخداميا عمى المسارات بين أوروبا  15000بسعة تزيد عن
لتكمفة لعمميات نقل البضائع بين وآسيا. ىذا القطاع من السوق في الحقيقة ىو األكثر حساسية لمفروق التفاضمية في ا

حركة لكل سفينة عمى  4000إلى أكثر من  لالسفن بفضل األحجام الكبيرة المتداولة في كل ميناء، والتي يمكن أن تص
المحتممة، مقدرة ببضعة عشرات لميورو لكل وحدة مكافئة لعشرين قدم يتم تداوليا، قد  في الحقيقة، فإن الفروقحدة. 

إلى توليد توفير سنوي يقدر بمبليين اليورو ليذه الخدمات عمى أساس أسبوعية. األرقام التي يمكنيا تؤدي في الواقع 
، تبرير أي تمديد لمسارات التغذية إلى مقاصدىا النيائية، وبشكل خاص في بيئة اقتصادية تتميز فييا أسعار النفط

 ناقبلت النفط البحرية ، بالمحدودية النسبية.  وبالتالي

ستنتاج الوارد في ىذه الفقرة بعض التقديرات والتوقعات واالفتراضات الكمية بشأن القيمة، في وحدات مكافئة يقدم اال
مكن لموانئ جنوب إيطاليا تحقيقيا بعد إكمال مشروع التحديث العالمي لمقناة. يأخذ ىذا التحميل يلعشرين قدم، التي 

مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم  7.4لمتحدة المستخدم لتداول يات االساحل الشرقي لموال-كمثال مسار الشرق األقصى
 .22تقريبا كل سنة

% من السعة الكمية لحركة العبور 51)انظر فقرة اآلثار االقتصادية(، فإن  Alphaliner23وفقا لتحميل ظير مؤخرا عن 
دة مكافئة لعشرين قدم(، و مميون وح 3.79عمى ىذا المسار تمر عبر المحيط اليادي وخميج المكسيك عبر قناة بنما )

مميون وحدة مكافئة لعشرين قدم(. عمى افتراض  3.64% عبر المحيط اليندي والبحر المتوسط عبر قناة السويس، )49
المنظمة والقائمة عبر قناة بنما )حقيقة معقولة  16أن توسيع قناة السويس يؤدي إلى سحب بعض من الخدمات الـ 

% تقريبا 25وزمن العبور المنخفض نتيجة تحديث القناة المصرية(، يمكن التقدير بأن  الكبيرة المصداقيةبالنظر إلى 
القناة والبحر المتوسط بمقدار  سعةمن ىذه الحركات التجارية من المحتمل أن تمر عبر قناة السويس مما يزيد 

 وحدة مكافئة لعشرين قدم تقريبا. 949000

                                                           
 SRM on Alphaliner (2015)بيانات   22

 2015، 28األسبوعية، العدد  Alphalinerنشرة   23
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( 2013في البحر المتوسط )في عام  التداول% من حركة 18وقية تبمغ س حصةلذلك، فإن إيطاليا، التي تستحوذ عمى 
 وحدة مكافئة لعشرين قدم.    170000قد تكون قادرة عمى تحقيق حركة إضافية مقدرة بما يزيد عن 

تجدر اإلشارة، رغم ذلك، إلى أن عدد الخدمات والحجم بالطن المعروض من جانب شركات الشحن الرئيسية في 
مة )أسعار النفط، رسوم الشحن، رسوم عبور ءالمبل حدودات تعتمد عمى عدة متغيرات، حيث أن صناعة الحاوي

 تخضع لتغّير مستمر يعتمد عمى عدة عوامل ذات صمة باالقتصاد الدولي. القنوات، إلى آخره( 

 االستنتاجات 
 توفيرالمرور والتجارة البحرية ، مع  عمى حركة ثر ايجابياً كما ىو واضح من البيانات والتقديرات، فإن توسيع القناة سيؤ 

ستتمتع األولى بفرصة لبلعتماد عمى شحن أكثر سرعة شركات الشحن. و  المشاريع الكبيرة فرص يمكن انتيازىا من قبل
 وبالتالي تشغيل أسرع لعممية االنتشار الدولي، وستتمتع األخيرة بالقدرة عمى تشغيل مسارات وأنظمة لمدعم الموجستي.

صبح مركزا لممصالح االقتصادية والتجارية تمجرد مشروع ضخم لمبنية التحتية. من المتوقع أن  تجديدة ليسالقناة ال
 والموجستية لكامل مصر.

% من حركة البضائع حول العالم والذي زاد 19البحر المتوسط، الذي ينقل بالفعل  أىميةسيؤدي كل ىذا إلى زيادة 
%. باإلضافة إلى ذلك، يتم حاليا تنفيذ استثمارات في 120بما يزيد عن  األخيرة ة سنةعشر  المرور فيو في الخمس

 (.سياالموانئ الرئيسية في مختمف دول الحوض )عمى سبيل المثال، طنجة المتوسط، وبيرايوس، ألجيثيراس، وفالين

األمر، ينبغي أن  من المحتمل أن يزيد األسطول العامل مع زيادة أعداد السفن الكبيرة والبلعبين الكبار؛ في حقيقة
( تتحرك في CMA CGM, UASC, CSCL) Ocean Three( وتحالف Maersk, MSC) 2Mنتذكر أن سفينة 

وحدة مكافئة لعشرين قدم عمى  20000البحر المتوسط. تقوم شركات الشحن الرئيسية األخرى باستخدام سفن بسعة 
 البحر المتوسط.-ا والخميج العربيآسي-العديد من المسارات اليامة إليطاليا كمسار البحر المتوسط

إن وجود السفن العمبلقة واستثمار الموانئ المنافسة ينبغي أن يقود الموانئ اإليطالية، مع موانئ الجنوب عمى رأس 
لبلستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية والدعم الموجستي لتجنب فقد الحصة  التداول،القائمة، وبشكل خاص موانئ 

 لعدم فقد الفرص الجديدة التي ستنشأ من توسيع قناة السويس. بلوة عمي كل ذلكوعالسوقية، 

الحقا، فإن تجديد موانئ إيطاليا وموانئ الجنوب ينبغي أن يشتمل عمى إعادة ىيكمة لنظام الميناء مع وضع ذلك في 
ديدة في القناة، التي قد تنشأ عمى حركة العبور الجمركز أجندة التنمية لكل بمد. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي االنتباه إلى 

 والطويل، مع تقوية العبلقات االقتصادية والتجارية مع مصر.القصير والمتوسط  ىالمد
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 6، والذي تم االنتياء من التوسعات في لمتجارة العالمية موقع استراتيجيفإن قناة السويس تعتبر بمثابة وطبقًا لذلك 
كمال بعض التفريعات في  1869ء القناة في ، ىو األكثر أىمية بعد إنشا2015أغسطس  في مناطق  1980وا 
 192يبمغ  يكم من أصل طول كم 78ساعدت عمى عبور التدفقات عمى طول  والتياح والدفرسوار، تمسبورسعيد وال

 ثار الكبيرة فيما يتعمق بعبوراآلكان ليا آثار أكثر محدودية، رغم  2010و  2001. كما أن التحديثات التي تمت كم
 240000 تصل الي بسعة اً والحق 210000 تصل اليالنفط الخام، حيث أنيا سمحت لمميناء باستقبال سفن بسعة 

ساعد عمى تجنب  2015إن إكمال األعمال في أغسطس طن نتيجة لتوسيع المقاطع الطولية في النقاط الضيقة. 
لممكن تقميل متوسط الوقت البلزم لمنقل مع الحاجة إلى وضع قافمة من السفن في طرق التبديل، وبالتالي أصبح من ا

 والدقة واألمان في البحر. المصداقيةزيادة 

مميار دوالر لو تبريره في الرؤية االستراتيجية طويمة  8.2 بمبمغاستثمار  ضخىذا التدخل لتوسيع قناة السويس، والذي 
وبالتالي إرسال إشارة قوية بالثقة في المدى، وىي رؤية تيدف إلى وضع اقتصاد مصر في مركز التجارة العالمية، 

ساىموا في تمويل األعمال من خبلل عممية اكتتاب ىائمة لمسندات تتصل  نالمستقبل إلى المستثمرين المحميين، الذي
لى المجتمع الدولي.  بشكل وثيق بالمشروع، وا 

 5.4لمدخل بما يزيد عن  مستقراً  اً مصدر  تستند األىمية االقتصادية لمقناة بالنسبة لمحكومة المصرية إلى حقيقة أنيا تمثل
مميار دوالر سنويا نتيجة رسوم العبور. عبلوة عمى ذلك، فإن آثار ىذا التحسن النوعي لنظام النقل في مصر سيعمل 

أكثر قميبل من ضعف  مميار يورو ) 2257التأثير بشكل إيجابي عمى حركة التجارة فييا التي تبمغ إيرادتيا حوالي عمى 
  بضائع المارة عبر قناة بنما(.قيمة ال

سنة والناشئة من التخفيض في النفقات  30صافي القيمة الحالية لممزايا االقتصادية المباشرة المحتسبة عمى مدار 
مميار يورو. بينما تبمغ الفائدة الناتجة عن تخفيض تكاليف تثبيت رأس المال  4.9التشغيمية لشركات الشحن مقدرة بقيمة 

 مميار يورو. 3.9قيمة مخصومة تبمغ  بالمعيار الدوليتوردين والمصّدرين لمبضائع لممس

المستقبمية لييئة القناة  الرسوماإلشارة إلى أن ىذه اآلثار المباشرة تعتمد عمى عدة عوامل، بما في ذلك سياسة  رتجد
 مستودعات الوقودط تكمفة )والتي أعمنت بالفعل عن عدم ميميا لزيادة األسعار عمى مدار السنوات القادمة(، ومتوس

حيث أن االتجاىات في ىذين المتغّيرين يؤثران  ،في العديد من الخدمات البحرية التي تستخدم لسفن، و في االمستخدمة 
 بعض بدائل القناة )عن طريق قناة بنما أو رأس الرجاء الصالح(.  امباستخد عمقفيما يت ةالمبلءمعمى حدود 

مميار دوالر أمريكي.  8.7قد تزيد عن القتصادية المباشرة المحققة لمشغمي قطاع النقل لتمخيص األمر، فإن المزايا ا
وفي الحقيقة، يتوجب إضافة مزايا بيئية ليذه األرقام، نتيجة تقميل عدد ساعات االنتظار وعممية رسو جميع السفن 

نخفاض في عدد السفن التي سترى العابرة لمقناة. باإلضافة إلى ذلك، ما يجب النظر إليو بعين االعتبار ىو اال
مًة مقارنة بقناة السويس، ءالمسارات البحرية األكثر طوال )عن طريق رأس الرجاء الصالح، عمى سبيل المثال( أكثر مبل
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وىذا في حالة عدم تنفيذ االستثمارات الجديدة التي سمحت بزيادة السعة وتقميل الوقت البلزم لمعبور. إن تحديث القناة 
المحتمل االنخفاض ا تدخل سيساعد عمى تحسين السبلمة المبلحية. إن التقييم االقتصادي لآلثار البيئية و يعتبر أيض

لمحوادث يقع خارج نطاق ىذا التحميل، ولكن يمكن تقييميا بما يقدر بمبليين اليورو سنويا، مما يسيم في تأكيد التقييم 
 المزايا. -اإليجابي فيما يتعمق بتحميبلت التكمفة

ا يتعمق باآلثار غير المباشرة، تسمح القناة الجديدة بإكمال عممية التطوير في قطاع النقل والموجستيات والذي تمت فيم
إدارتو بنجاح عمى مدار العقد الماضي، كما يظير في التحميل المعياري لمبنك الدولي ومؤتمر األمم المتحدة لمتجارة 

تبر أحد متطمبات التنمية الصناعية في المناطق الواسعة المستيدفة من والتنمية. باإلضافة إلى ذلك فيذا التوسيع يع
من جانب الوزارات المتعددة لمحكومة المصرية والتي من المتوقع تقديم  (قيد التنفيذ)جانب خطة اإلنجاز الرئيسية 
الموانئ الرئيسية . من بين اآلثار غير المباشرة، تظير فرصة جيدة لتضمين بعض 2015خطوطيا اإلرشادية في نياية 

 في شمال البحر األحمر في مسارات السفن السياحية في البحر المتوسط.

اآلثار األساسية فيما يتعمق بالنقل تتعمق بالمسارات من الغرب إلى الشرق وسبلسل الدعم الموجستي لشحنات الحاويات 
من الجنوب إلى الشمال لمنفط الخام وزيادة عدم )المتوازنة تقريبا بين المسارات(، ومنتجات النفط )مع تفوق كبير لمتدفق 

الحبوب )المحصورة تقريبا في المسار من الشمال  ةالتوازن من الشمال إلى الجنوب فيما يتعمق بالمنتجات المكررة( وتجار 
 إلى الجنوب(.

ي( أو التدفقات بشكل نسبي، فإن المستفيد الرئيسي ىي التدفقات متوسطة المدى )بين البحر المتوسط والخميج العرب
الساحل الشرقي لمواليات المتحدة( لشحنات الحاويات. في حقيقة األمر، في الحالة -ذات المدى الطويل جدا )الصين

في النفقات التشغيمية لممبلحة )باستثناء  خفضاألولى فإن الفائدة النسبية، بعد تخفيض زمن العبور، قد يؤدي إلى 
ىذه األنواع من المسارات. إلى جانب ذلك، سيكون ىذا عامبل لتنويع الخدمات % عمى 10-5ل( بمقدار ناقبلت البترو 

المعروضة، وىذا بتأثيره اإليجابي عمى المناطق التي تشيد نموا سريعا، كمنطقة الخميج العربي، وىو موقع تتركز فيو 
التي تم توضيحيا بالفعل، تجدر . من بين عوامل التطوير في الوقت الحاليالكبيرة لتطور التجارة البحرية  اتاإلمكاني

اإلشارة إلى عودة إيران إلى شبكة التجارة العالمية بعد إنياء الحظر من جانب الدول الغربية، وتطوير مناطق اقتصادية 
قة تمثل عنصر جذب لتجميع ومعالجة المنتجات التي يتم تسويقيا عمى نطاق واسع، مما يساىم متخصصة في المنط
 التجارة البحرية. في دفعة قوية لحركة 

التدفقات عمى المسارات ذات النطاق الطويل ىي األكثر استفادة، بسبب قدرتيا عمى تعظيم اقتصاديات الحجم عن 
إلى ميناء بورسعيد  لمعبور طريق استخدام سفن الحاويات فائقة الضخامة بدون القيود التي تفرضيا قناة بنما مع فرصة

مميون  20ىذا الميناء في مراحل الحقة، حتى يصبح قادرا عمى استيعاب أكثر من  لمتداول. في الحقيقة، سيتم تطوير
 سنغافورة أو ىونج كونج.  ىوحدة مكافئة لعشرين قدم، مما يجعمو يقترب، عمى المدى الطويل من الواقع الموجود ف
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لقناة محدودة لمغاية بالنسبة لمعظم كما أشرنا في الفقرات السابقة، فإن الممرات البحرية أو البرية البديمة لممرور عبر ا
نجاز المشاريع الطموحة ) أنابيب جديدة من  خطوط كتحديث خط السكك الحديد بين آسيا وأوروبا أو إنشاء التدفقات وا 

 الخميج العربي إلى شرق البحر المتوسط(، ليس مجديا عمى المدى القصير أو المتوسط. 

 ى الموانئ: فيما يمي اآلثار التي يمكن التنبؤ بيا عم

شحنات الحموالت من الحاويات أو شحنات الدحرجة بين مناطق شرق ووسط البحر المتوسط  تركز انخفاض  ◄
. بالفعل فإن تقميل زمن االنتظار قد يؤدي إلى تطوير مسارات منتظمة جديدة عمى طول البحر األحمر والخميج العربي

األحجام األصغر من تمك المستخدمة حاليا، بسبب قدرتيا عمى  إلى موانئ البحر األحمر،  حتى بالنسبة لمسفن ذات
مكانية إضافة  21أو  14بمغ تتقديم خدمات عمى متوسط فترة زمنية  نتيجة لتسريع المسار  محطة وقوف 2أو  1يوم وا 

ق يستبعد عدم االستقرار الشديد في سوريا وشمال العرا و السياسي -البحري. باإلضافة إلى ذلك، فإن الوضع الجغرافي
احتمالية استخدام المسارات البرية كتمك التي بين تركيا والدول المتاخمة لمخميج العربي. قد يؤدي ىذا التأثير إلى زيادة 
ن كان ذلك بشكل محدود، وخفض متوسط قدرة سفن الحاويات العابرة لمقناة في  األحجام المشحونة عبر البحر، وا 

 السنوات القادمة. 

والذي سيحقق االستفادة من جانبين: توسيع انئ التداول المصرية وبشكل خاص ميناء بورسعيد، زيادة تعزيز مو  ◄
مة )والمستمدة من التطوير الموضح في الفقرة السابقة( والقدرة عمى تقديم الخدمات لسفن الحاويات دلخدمة المقشبكة ا

يات سارات بين آسيا والساحل الشرقي لموالوحدة مكافئة لعشرين قدم( عمى الم 14500فائقة الضخامة )التي تتجاوز 
نفس اآلثار متوقعة من ناحية األبعاد عند عبورىا في قناة بنما الجديدة. ستستمر في مواجية عائق السفن فيذه المتحدة. 

 15.2تاسع أكبر ميناء لحركة التجارة حول العالم، بتداولو ألكثر من  2014بالنسبة لموانئ دبي التي أصبحت في عام 
. في الحقيقة، فإن موانئ التداول في 2010في عام  11.6ميون وحدة مكافئة لعشرين قدم، وىي زيادة كبيرة مقارنة بـ م

اإلمارات العربية المتحدة قد تستفيد من تنوع الخدمات بين الخميج العربي والبحر المتوسط ومن قرب موانئ إيران، التي 
 ياء الحظر الدولي المفروض من جانب األسواق الغربية الرئيسية.قد تنخرط في حركة التجارة الدولية، بعد إن

يبلت في إسرائيل، والعقبة في األردن( سفاجا و )الغردقة، تضمين منطقة البحر األحمر  ◄ وشرم الشيخ في مصر، وا 
 ، مع تكثيف الحق في عرض الخدمات الجديدة. في جوالت السفن السياحية في شرق البحر المتوسط
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