-

( )3.8مليار طن بضائع عبرت قناة السويس خالل العشر سنوات األخيرة

بعد مرور  641عام على افتتاح أول قناة تربط بين البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر ،تشهد مصر يوم الخميس

المقبل افتتاح قناة السويس الجديدة وسط اهتمام عالمي واسع المدى.
ُ

أعلننن الجهننال المر ننعب للتعباننو العامننو وا حصننا برئاسننو اللننوا أبننو ب ننر الجننندب فنني بيا ن الصنناار اليننوم الاالمننا المواف ن

 5162/3/4أهم المؤشرات الخاصو بقناة السويس وذلك بمناسبو ا حتفال بالحدث العالمي فتتاح قناة السويس الجديدة.

أهم البيا ات والمؤشرات السنويو عن القناة :

 سجلت إيرااات قناة السويس حو ( )44مليار اوالر خالل العشر سنوات السابقو ()5164/5168 – 5112/5114
بمتوسط ( )4.4مليار اوالر سنويًا.

 وقنند سننجلت إيننرااات قننناة السننويس أا ننى مسننتوياتها عننام  5112/5114بنحننو ( )8.8مليننار اوالر ،بينمننا سننجلت أعلننى
مستوياتها عام  5161/5112بنحو ( )2.2مليار اوالر.

 سننجلت إيننرااات قننناة السننويس حننو ( )2.8ملي نار اوالر خننالل عننام  ،5164/5168بارتفننا قنندر (ُ )%1مقار نوً بالعننام
الساب ُمباشرةً.

 سننجل إجمننالي عنندا السننفن العننابرة لقننناة السننويس حننو ( )635.8أل نف سننفينو خننالل العشننر سنننوات األخيننرةِ ،منهننا حننو
( )61.4ألف سفينو خالل عام .5164/5168

 سننجلت الحمولننو الصننافيو للسننفن العننابرة لقننناة السننويس حننو ( )3.8ملي نار طننن خننالل العشننر سنننوات األخيننرةِ ،منهننا حننو
( )286مليون طن خالل عام .5164/5168

ميو الحمولو الصافيو للسفن العابرة لقناة السويس (بالمليون طن) خالل الفترة من 5164-5114
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أقل حمولو تم تسجيلها

أعلى حمولو تم تسجيلها

647

أهم البيا ات و المؤشرات الشهريو عن القناة :

 سجل عدا اقالت البترول العابرة لقناة السويس ( )848اقلو خالل شهر مايوُ ،5162-مقابل ( )852اقلو خالل شهر
مايو ،5164-بنسبو ارتفا (.)%68.4

 سننجل عنندا السننفن غيننر البتروليننو العننابرة للقننناة حننو ( )6633سننفينو خننالل شننهر مننايوُ ،5162-مقابننل ( )6124سننفينو
خالل فس الشهر 5164-بنسبو ارتفا (.)%3.8

 سجلت حمولو السفن العابرة للقناة حو ( )32.3مليون طن خنالل شنهر منايوُ ، ،5162-مقابنل ( )35ملينون طنن خنالل
فس الشهر 5164-بنسبو ارتفا (.)%4.1

 سجلت قيمو إيرااات القناة حو ( )442.1مليون اوالر خالل شهر مايو ،5162-بارتفا قدر (ُ )%1.2مقار و بالشهر
الساب ُمباشرًة.

عائدات هياو قناة السويس (بالمليون اوالر) خالل الفترة من يوليو : 5164-مايو5162-
449.6

422.1

420.1
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أعلى إيرااات تم تسجيلها
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