
لقــد كانــت قنــاة الســويس علــى مــر العصــور وال تــزال 
ــس  ــر والســام لي وســتظل إن شــاء اهلل شــريانًا للخي

لمصــر وحدهــا ولكــن للدنيــا كلهــا.
 وهــا هــي مصــر تعيــد صنــع التاريــخ مــن جديــد 
لتضيــف شــريانًا جديــدًا للرخــاء ورفاهيــة األســرة 
اإلنســانية ولتيســير حركــة التجــارة العالميــة عبــر 
قنــاة الســويس، وقبــل أن نشــرع فــي ســرد تفاصيــل 
مشــروع قنــاة الســويس الجديــدة ال بــد أن نبيــن أمــرًا 
فــي غايــة األهميــة إلغــاق البــاب أمــام كل مــن يشــكك 
فــي أهميــة هــذا المشــروع الحيــوي لمصــر ولحركــة 
ــاة الســويس  ــم، وهــو أن قن ــي العال ــل البحــري ف النق
ــة  ــدرة التصريفي ــع الق ــة لرف ــرورة حتمي ــدة ض الجدي
لقنــاة الســويس )الطاقــة العدديــة( والحفــاظ علــى 
ــا  ــويس وأهميتهــا العالميــة بصفته ــاة الس ــة قن مكان
ــة.  ــر وأهــم ممــر ماحــي لحركــة التجــارة العالمي أكب
كمــا أن مشــروع القنــاة الجديــدة يعتبــر بمثابــة البنيــة 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــة بمنطق ــروع التنمي ــة لمش التحتي

الســتيعاب الزيــادة الكبيــرة المتوقعــة فــي أعــداد وحمــوالت الســفن العابــرة للقنــاة التــي تقــوم بنقــل تجــارة العالــم وكذلــك نقل مســتلزمات 
الصناعــة واإلنتــاج الكمــي المنتظــر مــن مشــروع التنميــة القومــي لــذا اقتضــت الضــرورة ســرعة البــدء فــي المشــروع واالنتهــاء منــه 

ــات. ــت الصعوب ــى اإلنجــاز مهمــا كان ــدرة اإلنســان المصــري عل ــى ق ــذي يؤكــد عل فــي هــذا الزمــن القياســي ال

بداية الحكاية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوقع وثيقة بدْء 
احلفر لقناة السويس اجلديدة فى أغسطس 2014



 هنــاك قضيتــان رئيســيتان تتعلقــان بحركــة مــرور الســفن فــي قناة الســويس 
وهما:

»Ship size capacity« طاقة الحجم
ــى اســتيعاب حمــوالت الســفن  ــاة عل ــدرة القن ــة الحجــم مــدى ق ُيقصــد بطاق
ــي  ــة ف ــاءة فائق ــة بكف ــاة األصلي ــع القن ــي، وتتمت ــرى الماح ــارة بالمج الم
تحقيــق هــذا المعيــار حيــث يعبــر القنــاة 62 % مــن أســطول ســفن البتــرول 
العالميــة، و92 % مــن ســفن الصــب، و100 % مــن أســطول ســفن الحاويات 

وكافــة أنــواع الســفن األخــرى.
»Numerical Capacity« الطاقة العددية

المقصــود بالطاقــة العدديــة هــو عــدد الســفن التــــي يمكــن عبورهـــــا القنــاة 
خــال فتــرة زمنيــة محــددة ) يــوم كامــل 24 ســاعة (.

وتتأثر الطاقة العددية للقناة بعدة مؤثرات هامة منها:
• طول األجزاء المزدوجة من المجرى الماحي.

ــرة بمــا يســمح بالتوقــف اآلمــن فــي  ــن الســفن العاب •  الفاصــل الزمنــي بي
ــة الطــوارئ. حال

• ســرعة الســفن العابــرة وتتــراوح مــا بيــن 13 إلــى 16 كم/ســاعة  حســب 
نــوع الســفينة وحمولتهــا ونــوع البضاعــة التــى تحملهــا وأماكــن عبورهــا 

علــى طــول المجــرى الماحــي.
• مزيــج أنــواع وأحجــام الســفن العابــرة حيــث تتنــوع أنــواع وأحجــام الســفن 
العابــرة وهــو مايؤثــر علــى عــدد الســفن الممكــن عبورهــا يوميــًا نظــرًا لتغير 
الســرعات والفواصــل الزمنيــة بينهــا حســب النــوع  والحمولــة، وكلمــا زاد 

عــدد الســفن الكبيــرة كلمــا زاد الفاصــل الزمنــي بينهــا ممــا يــؤدي إلــى خفــض 
الطاقــة التصريفيــة، والعكــس صحيــح. 

الطاقــة الحاليــة للقنــاة كافيــة الســتقبال أعــداد وحمــوالت الســفن الراغبــة فــي 
ــي  ــدث ف ــذي ح ــور ال ــر أن التط ــية غي ــفينة قياس ــى 78 س ــك حت ــور وذل العب
 Economy ــات الحجــم ــل البحــري لاســتفادة مــن اقتصادي ــات النق اقتصادي
of scale  بإحــال الســفن األكبــر حمولــة بــداًل مــن تلــك األصغــر حمولــة , قــد 

أدى إلــى تزايــد حمــوالت الســفن العابــرة مــع تناقــص أعدادهــا.
 تصــل الطاقــة العدديــة الحاليــة للمجــري الماحــي إلــى ) 78  ( ســفينة نمطيــة  
Standard ship ) التــي يكــون الفاصــل الزمنــي أمامهــا 10 دقائــق (، فــإذا 
كانــت الســفينة العابــرة   Real ship حمولتهــا كبيــرة جــدًا وتتطلــب أن يكــون 
الفاصــل الزمنــي بينهــا وبيــن الســفينة التــي أمامهــا )30( دقيقــة فإنهــا تشــغل 
ــا تشــغل  ــة فإنه ــي )20( دقيق ــة، وإذا كان الفاصــل الزمن ــكان 3 ســفن نمطي م
مــكان 2 ســفن نمطيــة، وبالتالــي فــإن أســاس قيــاس الطاقــة العدديــة للقنــاة هــو 

الطــول الزمنــي للقافلــة وليــس العــدد الحقيقــي  لســفن القافلــة. 
وقــد ترتــب علــى هــذا التطــور أن أصبحــت الطاقــة العدديــة لقنــاة الســويس فــي 
حاجــة ماســة إلــى التطويــر إلمــكان اســتقبال أعــداد الســفن الكبيــرة  التــي تجاوز 
ــة  ــك الســفن المتجه ــى األخــص تل ــة وعل ــة الحالي ــدود الطاق ــور ح ــا للعب طلبه
ــك كان  ــة شــمااًل، ولذل ــة المتجه ــرور القافل ــر م ــا أن تنتظ ــي عليه ــًا والت جنوب
لزامــًا علــى هيئــة القنــاة أن تتخــذ مــن التدابيــر كل مــا يحفــظ لمصــر أهميــة قنــاة 
الســويس بصفتهــا أكبــر ممــر ماحــي فــي العالــم فــكان مشــروع قنــاة الســويس 
الجديــدة الــذي تــم إنجــازه فــي عــام واحــد ليؤكــد للعالــم قــدرة اإلنســان المصــري 

علــى إنجــاز أعظــم األعمــال فــي وقــت قياســي يذهــل العالــم كلــه.                       السفينة CSCL GLOBE أكبر سفينة حاويات        فى العالم أثناء عبورها لقناة السويس قادمة من الجنوب 
                      وحمــــولتها 193 ألــف طن ويمكنها أن تحمـــل        علـــى ظهـــــرها 19 ألــــف حـــــاوية

               إحدى سفن الحاويات القياسية وحمولتها فى حدود         30 ألف طن ويستلزم وقوفها 10 دقائق 
                  بينمـــا تحتــاج السفــــن العمــــاقة من 30 إلى        40 دقيقة للوقوف اآلمن

قناة السويس اجلديدة ضرورة لزيادة القدرة التصريفية لقناة السويس وليست رفاهية



قناة السويس الجديدة

ــى اســتيعاب  ــدة إل ــاة الجدي تهــدف مصــر مــن خــال حفــر القن
النمــو المتوقــع فــي حجــم التجــارة العالمــي مــن خــال تحقيــق 
ــاة الســويس بمــا يســاعد  أكبــر نســبة مــن االزدواجيــة فــي قن
علــى تقليــل زمــن عبــور الســفن بالقنــاة وتقليــل تكلفــة الرحلــة 
البحريــة، عــاوة علــى تقليــل فتــرات توقــف الســفن بمناطــق 
االنتظــار بالمجــرى الماحــي ممــا يرفــع مــن درجــة تصنيفــه، 
ــى  ــر ف ــرد التفكي ــى مج ــرًا عل ــي مبك ــذي يقض ــر ال ــو األم وه

ــة. ــة بالمنطق ــوات بديل قن
وتكفــي اإلشــارة إلــى أن مــا يقــرب مــن 10 % مــن حركــة 
التجــارة العالميــة يعبــر خــال قنــاة الســويس، ووصــول كميــة 
الوفــر الــذي تحققــه فــي المســافات مــا بيــن 23 و 88 %، 
كداللــة علــى األهميــة االســتراتيجية للقنــاة الســيما دول حوضي 

ــر والمتوســط. ــن األحم البحري
وعلــى الصعيــد المحلــي فقــد ســاهمت القنــاة علــى مــدار العقــود 
األربعــة الماضيــة فــي تعزيــز مــوارد الخزانــة العامــة للدولــة 
خاصــة مــن العملــة الصعبــة بإجمالــي إيــرادات بلــغ 91.7 
ــي  ــرة الت ــود الكبي ــرادات الجه ــذه اإلي ــس ه ــار دوالر لتعك ملي
ــر  ــة لتطوي ــرة الماضي ــاة الســويس طــوال الفت ــة قن تبذلهــا هيئ

المجــرى الماحــي.

ــاة مباشــرة  ــاح القن ــر عقــب افتت ــدأت أعمــال التطوي ــد ب وق
عــام 1975 بالمرحلــة األولــى مــن مشــروع التطويــر ليتــم 
افتتاحــه فــي 16 ديســمبر 1980 لتبــدأ اإليــرادات الســنوية 
التــي تحققهــا القنــاة فــي النمــو بعــد أن كانــت 339.6 
إلــى 940.2  لترتفــع  عــام 1976  فقــط  دوالر  مليــون 
مليــون دوالر عــام 1982 ثــم أخــذت العائــدات فــي الزيــادة 
التدريجيــة إلــى أن بلغــت 5.46 مليــار دوالر فــي 2014.
ــة مســتقبًا  ــارة العالمي ــم التج ــع لحج ــو المتوق ــًرا للنم ونظ
ــروع مصــر  ــدة بمش ــاة الجدي ــر القن ــروع حف ــاط مش وارتب
القومــي للتنميــة بمنطقــة قنــاة الســويس قامــت هيئــة القنــاة 
والتقديــرات  والخرائــط  الهندســية  التصميمــات  بإعــداد 

ــروع. ــة للمش ــداول الزمني والج
وقــام الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
بعــرض الفكــرة علــى الســيد الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
وتحمســه  إعجابــه  أبــدى  والــذي  الجمهوريــة  رئيــس 
ــون مشــروع  ــًا أن يك الشــديد لهــذا المشــروع القومــي أم
القــرن الواحــد والعشــرين لتطويــر مصرنــا الحبيبــة أســوة 
التاســع عشــر  القرنيــن  فــي  القوميــة  بمشــاريع مصــر 

والقــرن العشــرين.



األسس التي بنيت عليها فكرة المشروع :

1( تحقيــق أكبــر نســبة مــن االزدواجيــة فــي قنــاة الســويس ممــا يســاعد علــى تقليــل زمــن عبــور الســفن بالقنــاة وتقليــل تكلفــة الرحلــة 
البحريــة.

2( التقليل من فترات توقف السفن بمناطق االنتظار بالمجرى الماحي مما يرفع من درجة تصنيفه.
3( االستعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية.

4( القضاء المبدئي على التفكير في قنوات بديلة بالمنطقة.
5( خطوة هامة على الطريق إلنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

          أهداف المشروع :

ــي  ــفن ف ــرور الس ــتيعابية لم ــدرة االس ــادة الق • زي
القنــاة ليصــل إلــى 97 ســفينة يوميــًا  عــام 2023 

بــداًل مــن 49 ســفينة عــام 2014. 
• زيــادة عائــدات القنــاة لتصــل إلــى 13.2 مليــار 
دوالر عــام 2023 بــداًل مــن 5.3 مليــار دوالر 

عــام 2014.
• خلــق مــا يقــرب مــن مليــون فرصــة عمــل ألبنــاء 
المجــاورة  والمحافظــات  وســيناء  القنــاة  مــدن 

ــدة. ــة جدي ــات عمراني ــق مجتمع وخل

 وبذلــك يهــدف المشــروع إجمــااًل إلــى زيــادة الدخل 
القومــي المصــري مــن العملــة الصعبــة بعــد تحقيق 
ــاة الســويس  ــي قن ــة ف ــن االزدواجي ــر نســبة م أكب
وتقليــل زمــن العبــور بالنســبة لقافلتــي الشــمال 
ليكــون 11 ســاعة بــداًل مــن 18 ســاعة لينخفــض 
ــو  ــرة وه ــار للســفن العاب ــن االنتظ ــره زم ــى آث عل
ــة  ــة الرحل ــل تكلف ــى تقلي ــًا عل ــينعكس إيجاب ــا س م
البحريــة لمــاك الســفن، و يســهم فــي زيــادة الطلب 
علــى اســتخدام قنــاة الســويس باعتبارهــا االختيــار 
األول لخطــوط الماحــة العالميــة ورفــع درجــة 
تصنيــف القنــاة لــدى المجتمــع الماحــي العالمــي.

 CMA CGM VASCO DE GAMA سفينة احلاويات العمالقة
تعرب قناة السويس باجتاه الشمال

رسم ثالثي األبعاد لعملية املرور املزدوج للسفن 
بعد حفر القناة اجلديدة



        مدة تنفيذ المشروع وتكلفته :

ــاة  ــر القن ــروع حف ــذ مش ــرر تنفي ــن المق كان م
ــم تقليــص  ــد ت ــة ســنوات، وق ــي ثاث ــدة ف الجدي
المــدة الزمنيــة بنــاءًا علــى توجيهــات الســيد 
عبــد الفتــاح السيســي رئيــس الجمهوريــة لتبلــغ 
مــدة تنفيــذ المشــروع  12 شــهرًا، وبالفعــل تــم 
االنتهــاء مــن المشــروع وافتتــاح القنــاة لإلبحار 

فــي الوقــت المحــدد.
ــغ 8.2  ــة للمشــروع فتبل ــة التقديري ــا التكلف  أم
مليــار جنيــه )4.2  تعــادل 60  مليــار دوالر 
ــار  ــدة و 4 ملي ــاة الجدي ــر القن ــار دوالر لحف ملي
دوالر لعــدد 6 أنفــاق أســفل قنــاة الســويس( 
قــام الشــعب المصــري العظيــم بجمعهــا فــي 
ثمانيــة أيــام فقــط مســجًا إنجــازًا تاريخيــًا فريــدًا 
لهــذا الشــعب البطــل الــذي ال يعــرف المســتحيل 
ويؤكــد علــى الــدوام قدرتــه علــى اجتيــاز أصعب 
الظــروف عندمــا يثــق فــي قيادتــه الوطنيــة 

ــة. المخلص

        الخطوات التنفيذية لمشروع قناة السويس الجديدة :      

اإلجمالــي  الطــول  يصــل  للمخطــط  وفقــًا 
للقنــاة الجديــدة 72 كيلــو متــرًا ويشــمل ذلــك 
ــد بطــول 35  ــر المجــرى الماحــي الجدي حف
ــرض 320  ــرًا وع ــق 24 مت ــر وبعم كيلومت
متــرًا عنــد صفحــة الميــاه وبغاطــس 66 قدمًا 
ــات  ــق التفريع ــيع وتعمي ــى توس ــة إل باإلضاف
الغربيــة الحاليــة بطول إجمالــي 37 كيلومترأ 
وبعمــق 24 متــرًا بغاطــس 66 قدمــًا وتشــمل 
التفريعــات الغربيــة بمنطقــة البحيــرات المــرة 
والتفريعــة  كيلومتــرًا   27 بطــول  الكبــرى 

ــرات.  ــاح بطــول 10 كيلومت ــة للب الغربي
ــي المشــروع  ــات الحفرف ــذا وتنقســم عملي ه
إلــى قســمين أولهمــا عمليــات إزالــة للرمــال 
المشــبعة بالميــاة مــن خال أعمــال    التكريك 
بكميــات حوالــى 250 مليــون متــر مكعـــــــب
بتكلفــة   ) الميــاة  منســوب  تحــت  حفــر   (
تقديريــة 15 مليــار جنيــه وثانيهــا أعمــال 
حفرعلــى الجــاف قامت بهــا الهيئة الهندســية 
التابعــة للقــوات المســلحة بكميــات حوالــى 
250 مليــون متــر مكعــب وبتكلفــة تقديريــة 

ــه. ــار جني 4 ملي
هــذا وقــد تطلبــت أعمــال التكريــك بالمشــروع 
بهيئــة  العاملــة  الكــراكات  جهــود  تضافــر 
قنــاة الســويس مــع طاقــة الكــراكات األجنبيــة 

التــي تــم االســتعانة بهــا مــن خــال تحالفيــن، أمــا التحالــف األول فهــو تحالــف التحــدي 
بقيــادة شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة اإلماراتيــة  ومعهــا شــركتين هولنديتيــن همــا 
ــة،  ــل« البلجيكي ــان دو ني ــركة »ج ــم ش ــان أورد« ومعه ــكالس« و »ف ــركتي »بوس ش
أمــا التحالــف الثانــي فهــو تحالــف األمــل ويضــم شــركتي »دريدجينــج إنترناشــيونال« 

ــة. البلجيكيــة و»جريــت ليكــس« األمريكي

املهندس إبراهيم حملب رئيس جملس الوزراء يشهد توقيع حتالف التكريك العاملي ويوقع عن 
هيئة قناة السويس السيد الفريق مهاب مميش وعن  التحالف املهندس ياسر زغلول

املهندس إبراهيم حملب رئيس جملس الوزراء يشهد توقيع حتالف األمل 
 ويوقع عن هيئة قناة السويس السيد الفريق مهاب مميش وعن  التحالف السيد بيريكاتو 



        توضح الجداول التوضيحية األتية تطور أعمال التكريك :

علــى  الســويس  قنــاة  هيئــة  دور  يقتصــر  ال 
الخاصــة  التكريــك  عمليــات  علــى  اإلشــراف 
بحفــر قنــاة الســويس الجديــدة وإنمــا تعمــل 
الهيئــة بالتــوازي علــى توفيــر كافــة مايلــزم 
لتجهيــز المجــرى الماحــي وذلــك مــن خــال :
وتحديــد  والرســومات  التصميمــات  •إعــداد 
ــة  ــيات الازم ــاء التكس ــال بن ــات ألعم المواصف
لحمايــة جوانــب وميــول القنــاة الجديــدة فتــم 
ــي  ــة تكســيات وســتائر قديمــة بطــول حوال إزال
ــول  ــدة بط ــيات جدي ــاء تكس ــر وإنش 30 كيلومت
100 كيلومتــر وبتكلفــة تقديريــة 500 مليــون 
ــدام  ــى استخــــ ــد عل ــدة تعتم ــة جدي ــه  بآلي جني
األحجــار الطبيعيــة المنتجــة محليــًا مــن محاجــر 
ســيناء للتقليــل من أعمــال الصيانة المســتقبلية.
ــر  ــيات تضاف ــاء التكس ــة بن ــت عملي ــد تطلب •وق
جهــود 131 فرقــة عمــل مــن شــركات القطــاع 
ــًا  ــار علم ــي هــذا العمــل الجب ــام والخــاص ف الع
ــدأت بمعــدل 100  ــد ب ــأن أعمــال التكســيات ق ب
ــى 1500  ــت إل ــوم ووصل ــي الي ــًا ف ــرًا طولي مت
متــرًا طوليــًا يوميــًا وهــو مــا يؤكد قدرة اإلنســان 

المصــري علــى قهــر الصعــاب والتحديــات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد أعمال التكريك بقناة السويس اجلديدة 



ــة  ــيفونات الخاص ــال الس ــذ أعم ــم وتنفي •تصمي
بالمرافق)مياه-كهرباء-اتـصاالت-إشارة-وقود( 

بمعرفــة  وذلــك  المشــروع  تعتــرض  التــي 
وشــركة  الربــاط  )شــركة  الهيئــة   شــركات 
الترســانة النيليــة( وذلــك بعــدد 24 ســيفون 

وبأقطــار مختلفــة. بطــول 600متــر 
•تصميــم وتنفيــذ المحطــات البحريــة الازمــة 
لتوجيــه ومراقبــة الســفن العابــره للقنــاه فضــًا 
عــن تصميــم و تنفيــذ األرصفــة والســقاالت أمــام 
ــة  ــر المســاعدات الماحي ــك المحطــات وتوفي تل
اإلرشــاد  شــمندورات  تجهيــز  فــي  المتمثلــة 
ــادية  ــات إرش ــل كعام ــي تعم ــتماتها والت ومش
للســفن توضــح أجنــاب القنــاة وتحــدد المجــرى 
ــة  ــة واضح ــام عائم ــال أجس ــن خ ــي م الماح
بالنهــار ومضيئــة ليــًا عبرالطاقــة الشمســية 
الطاقــة  شــاحن  بواســطة  نهــارًا  المخزنــة 
الشمســية المثبــت علــى جوانــب الشــمندورة 

ــة. األربع
جديــر بالذكــر أن إجمالــي عــدد الشــمندورات 
ــا  ــم انتقائه ــد ت ــمندورة وق ــى 110 ش يصــل إل
العالــم  فــي  الشــمندورات  أحــدث  لتواكــب 
فالجســم العائــم قــادم مــن إيطاليــا أمــا فوانيــس 

اإلضــاءة فمــن أســبانيا ويتــم تجميعهــا بواســطة 
عمالــة مدربــة مــن بحريــة هيئــة قنــاة الســويس 
إرســال  علــى  قــادرة  تشــغيلها  فــور  لتكــون 
ــم. ــز التحك ــة لمراك ــات اآلني ــات والبيان المعلوم
إرشــاد  محطــة  إنشــاء  تــم  للمخطــط  ووفقــًا 
جديــدة وطباعــة الخرائــط الماحيــة الخاصــة 
بالقنــاة الجديــدة باإلضافــة إلــى إعــداد الخرائــط 
الجديــدة  للقنــاة  اإللكترونيــة وعمــل محــاكاة 
ــة  ــى الماح ــدين عل ــب المرش ــال تدري ــن خ م
ــا يتناســب  ــة بم ــة الماح ــل الئح ــا وتعدي خاله
ــدة. ــاة الجدي ــي القن ــرة ف ــات األخي ــع التعدي م

كمــا اســتطاعت هيئــة قنــاة الســويس مــن خــال 
شــركة القنــاة للموانــيء وهــى إحــدى الشــركات 
التابعــة للهيئــة مــن بنــاء مراســي المعديــات 
الثاثــة فــي مــدة زمنيــة لــم تتجــاوز ثاثــة 
أشــهر تمهيــدًا لبــدء عمــل المراســي والمعديــات 
الجديــدة التــي تضمــن ربــط شــرق القنــاة بغربها 
لحيــن االنتهــاء مــن األنفــاق التــي يتضمنهــا 

ــاة الســويس. ــة قن ــة منطق مشــروع تنمي

املعدية  » حتيا مصر « املصنعة
 برتسانات هيئة قناة السويس

أعمل تدبيش جوانب القناة اجلديدة

رجال هيئة قناة السويس أثناء
 إرساء الشمندورات بالقناة اجلديدة

الكراكة طارق بن زياد 
أثناء عملها مبنطقة البالح





يتضمــن المشــروع إنشــاء 6 أنفــاق جديدة 
أســفل قناة الســويس.

أنفاق اإلسماعيلية : 
ــر  ــاق بالكيلومت ــة أنف تتضمــن إنشــاء ثاث
ــاة، منهــا نفقيــن للســيارات  ــم قن 72 ترقي
ونفــق للســكك الحديديــة لربــط ســيناء 

ــاة. ــة للقن ــة الغربي بالضف
أنفاق بورسعيد : 

ــر 17  ــن للســيارات بالكيلومت إنشــاء نفقي
ترقيــم قنــاة بطــول 3.5 كيلومتــر لــكل 
ــرًا ومنشــأ  ــي 11 مت ــا وبقطــر داخل منهم
علــى عمــق 48 متــرًا مــن ســطح المــاء، 
باإلضافــة إلــى إنشــاء نفق للســكك الحديدة 
ــاة بطــول  ــم قن بالكيلومتــر 20.500 ترقي
متــرًا   12 داخلــي  وقطــر  كيلومتــر   7
ــن  ــي اتجاهي ــارات ف ــرور القط ــمح بم يس
ومنشــأ علــى عمــق 48 متــرًا مــن ســطح 
المــاء، وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة لألنفــاق 

ــه .  ــار جني 29 ملي

ــذا المشــروع  ــر أن ه ــي الفخ ــن دواع وم
القومــي مصــري خالــص وقــام بوضــع 
ــن  ــويس الذي ــاة الس ــال قن ــه رج تصميمات
مــر  علــى  وبطولتهــم  أثبتــوا جدارتهــم 
هــذا  أبنــاء  العصــور، ونفذتــه ســواعد 
مــع  الكامــل  بالتعــاون  العظيــم  الشــعب 
الهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة التــي 
ــع لتحقيــق هــذا اإلنجــاز  ــدور رائ قامــت ب

العظيــم. 
كمــا يعــد هــذا المشــروع العمــاق نموذجــًا 
ــث شــارك  ــي والعالمــي حي ــاون العرب للتع
فــي إنجــازه 6 شــركات أجنبيــة مــن أكبــر 
بطاقــة 45  العالميــة  التكريــك  شــركات 
ــك  ــة التكري ــادل 75 % مــن طاق ــة تع كراك
ــم  ــر العال ــن قياســي أبه ــي زم ــة ف العالمي

أجمــع.

       األنفاق الجديدة:

صورة أرشيفية إلحدى ماكينات
 حفر األنفاق

رسم ثالثي األبعاد لنفق 
مشال اإلمساعيلية



     صورة جوية بانورامية لقناة                 السويس اجلديدة عقب االفتتاح



ه��ذا ملخ��ص مللحمة حف��ر قناة 
الس��ويس اجلدي��دة ال��ي جتس��د 
عبقرية وصالبة الشعب املصري 
العظي��م وقدرت��ه عل��ى حتقي��ق 
املستحيل، وليعرف اجلميع حجم 
اجله��د والعرق ال��ذي مت بذله على 
مدار عام كامل لرجال أوفياء آمنوا 
بربهم ووثقوا يف قيادتهم مدفوعني 
برغبة أكيدة على حتقيق مستقبل 

أفضل لألجي��ال القادمة. 
حتية ل��كل م��ن فكر وخط��ط واختذ 
الق��رار الذي لواله م��ا كان اإلجناز

وحتية لكل من شارك جبهده وعرقه 
لتحقيق احللم.

وحتية هلذا الش��عب العظيم الذي 
ض��رب أروع املث��ل يف الوعي وبُعد 

النظر والبطولة وإنكار الذات.    

السفينة السنغافورية  APL SOUTHAMPTON أول السفن فى العبور التجريبى لقناة السويس الجديدة يوم 2015/7/25

السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على منت 

APL SOUTHAMPTON  السفينة السنغافورية

أثناء العبور التجريبى لقناة السويس اجلديدة يوم 2015/7/25 

وقد عربت فى هذا اليوم من القناة اجلديدة ثالث سفن



زعماء العامل يشهدون حفل افتتاح قناة السويس اجلـــديدة
     وفى الصورة من املنتصف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى يساره الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند يليه امللك عبد اهلل بن حسيـــــن ملك األردن والرئيس جوزيــــف كابيــال رئيس مجهورية  الكونغو 

الدميقراطية والرئيس الفلسطيين حممود عباس أبو مازن وعلى ميينه السيد الرئيس الشيخ ُصباح األمحد اجلابر الُصباح أمري دولة  الكويت والرئيس السوداني  عمر البشري والرئيس روبرت موجابي رئيس زميبابوي. 


