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KAMSARMAX 

 

 26 34.75 34.75 34.75 بناء جديد

 Resale 40.5 40.5 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 33 33 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 23.5 23.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

 “DWT K 57-55”جديد 
 ” DWT K 57”مستعمل 

 25.5 34.25 34.25 34.25 بناء جديد

 5.5 13.25 13.25 13.25 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

 ”    K DWT06-07 ”جديد 
 “DWT  K70”مستعمل 

 24 32.5 32.5 32.5 بناء جديد

 Resale 37 37 37 26.5إعادة بيع 

 10.75 21 21 21 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2576 TEU/2766 TEU** 

 30 40 40 40 بناء جديد

 13 44 44 44 سنة 10مستعمل 

 9 41 41 41 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

 )طن / دوالر( أسعار تخريد السفن 
 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 405 560 560 565 الهند

 415 590 590 600 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 580 585 الهند

 410 600 600 610 بنجالديش

اء سفن الصب الجاف 2021عام  ي بيع و شر
 
 هو عام بارز ف

ي الغاليات حتى مستوى التب "Ldt    "Light displacement*  يقاس سعر التخريد بما يسىم 
 

 .خي  وهو وزن السفينة باستثناء البضائع والوقود والماء والصابورة والمخازن والركاب والطاقم مع احتساب الماء ف

كة  * تم اختيار األسعار وفقا لقياسات سفن تقارب قياسات سفن الشر

  سنة متاحة بشكل شهري فقط 15بعمر  TEU 2500** بيانات سفينة الحاويات 

ي المركز األول بنسبة  Handysizeخالل الربــع الثالث، كانت سفن الـ
 
ي شهر يـللـ ـل 33ف

 
% ف

ي أغسطس و3.13و
 
1 اـسـ ـهـا سـفـن الــ33% ف ي سـتـبـمـتل

 
ي 8313بـنـسـبـة  Supramax% ف

 
% ف

ي أغســـطـــس و83يـــللـــ ـــل، 
 
1 ااـــبـــ ـــت ســـفـــن الــــ88% ف ي ســـتـــبـــمـــتل

 
ســـفـــن                Ultramax% ف

ي يـللـ ـل  Supramaxالـ
 
الـمـركـز  Capesize%1  بـنـاـمـا ا ـبـسـت سـفـن الــ1.بـنـسـبـة  .828ف

ي أغسطس وستبمتل 
 
 Panamax%1 كما ا بست سـفـن الــ8.% و1.بنسبة  .828الثالث ف

ي يـللـ ـل وسـتـبـمـتل 213.بنسبة  Kamsarmax% و الـ119بنسبة 
 
 .828% المرابة الراب ة ف

، بنـاـمـا سـسـسـت سـفـن الــ  أغسـطـس بـنـسـبـة  Handymaxعىل البلالي
 
أعـىل بـعـتـ ـا  لـهـا ف

1131% 

ي أول شـهـر ـن  Handysizeخالل الربــع األختر و تى اآلن، كانت سفن الـ
 
ـا ف هي األكـت  بـعـتـ  

ي أكبوبر و3819بن الربــع بنسبة 
 
1 بنامـا كـانـت بـعـتـ ـا  الــ82% ف  نلفمتل

 
 Supramax% ف

1 كــمــا لــا   ســفــن الـــ3311بــنــســبــة  ي الشــهــر ا.خــتر
 
% بــ ــ  82بــنــســبــة  Capesize% ف

ي أكـبــوبـر  Handysizeالــ
 
% و 9.بـنــسـبـة  1Kamsarmax بــنـاـمــا ا ــبـسـت سـفـن الــ.828ف

1 82بـنـسـبـة  Ultramaxالـ ي بـن الـربـــع األخـتر
%، الـمـركـز الـثـالـث خـالل الشـهـر األول والـثـا  

،  ققت سفن الـ
ً
ي  Handymaxوالــ Panamaxإلماال

أفضـ  أاا  لـهـا  خـالل الشـهـر الـثـا  

1 3% و 319بن هذا الربــع بنسبة   % عىل البلالي

)Hellenic( 

 

 

ا  لسـفـن ال ـ   ي كس سلق الع ع والشر

الــــســــاا األاا  الــــرانــــع لســــلق الشــــ ـــــن 

1 .828بالنسبة لسـسـز  األكـتل خـالل عـا  

  Intermodal ســ  اــقـــر ــر ا ـــ  اــ  

لــالــســ ــشــا ا  الــمــال ــتــة، أنــ  بــع انــبــهــا  

الــــ ــــا  الــــمــــبــــمــــتر  لســــلق شــــ ــــن ال ــــ  

ــا عــا  بــزاهــر لســلق 
 
الــســاا، انــبــع أيض

ا  و الذي . يمكـن بـقـا نـبـ  إ.  الع ع والشر

بــن  ـتـث عــ ا ال ــفـقــا ،  8223بـ ـا  

% ز ـــااىل عـــىل أســـا  22 ـــتـــث ســـســـ  

ا  بما يقرب بن   ـفـقـة  312سالي اقر ب 

و ــتى اآلن1 أبــا  .828بــاــذ بــ ايــة الــ ــا  

عــــىل أســـــا   بــــــع ســــاـــــلي، فــــبـــــبــــايــــنـــــت 

ـا ، بـمـا أا   اهبمابا  سـلق الـعـ ـع والشر

 إل اــ ـــعــع زخــ  الشـــ ـــن بــ  ـــســـا  
 
لــزنـــتــا

بـــفـــبـــســـفـــة بـــع   ـــلل الســـفـــن الـــمـــزواىل 

 بـن ال ـفـقـا  29ب ونـا  عـىل 
 
% اـقـر ـبـا

 عىل ب ا  ال ا 1 

 خــالل الــربــــع األول، كــانــت ســفــن الـــ 
 
ه األكـــت   Supramaxوف

، بنسبة 
 
ي يااير، 3319بعت ا

 
اير، و 31% ف  فتل

 
 با   8213% ف

 
% ف

ي 2.بـنـسـبـة  Handysizeبن إلمالي ال فقا ، اس ها سفـن الــ
 
% ف

ايــــر وبــــا  1 وســــســــســــت ســــفــــن 88يــــاــــايــــر، وبــــنــــســــبــــة  ي فــــتل
 
% ف

ي يــاــايــر  Ultramaxوالـــ Panamaxالـــ
 
 .828أعــىل بــعــتــ ــا  لــهــا ف

، بـــــنـــــاـــــمـــــا ســـــســـــســـــت ســـــفـــــن 3% و3.بــــنـــــســـــبـــــة  % عـــــىل الـــــبـــــلالي

ايـر  Handymaxوالـ Kamsarmaxالـ ي فـتل
 
% عـىل 12.% و 312.ف

ــ ا، لــا   ســفــن الـ 1 أخــتر   Handysizeبــ ــ  الـــ  Capesizeالــبــلالي

ي با   3.بنسبة 
 
 828.1% ف

ي اسـبـ ـلس  سـفـن الــ
عـىل أعـىل بـعـتـ ـا   Capesizeأبا الربــع الثا  

ي  Handysize%، بنـاـمـا ا ـبـسـت سـفـن الــ82بنسبة 
 
الـمـركـز األول ف

1 بـنـاـمـا لـا   31% و12شهري بايل و لن ل بنسبة  % عـىل الـبـلالي

% 111.% و3313بـنــســبــة  Panamaaxوالــ Supramaxسـفــن الـــ

ي بــايــل و ــلنــ ــل1 وا ــبــســت  Handysizeعـىل الــبــلالي بــ ــ  ســفــن الـــ
 
ف

الـــمــركـــز الـــثــالـــث بـــنــســـبـــة  Ultramaxوالـــ Kamsarmaxســفـــن الــــ

 أبــر ــ  و ــلنــ ــل 111.%  و913.
 
% عــىل الــبــلالي الــمــركــز الــثــالــث ف

ي الشـهـر  1Handymax  وسسست سفن الـ.828
 
أعىل بعت ا  لها ف

 %31األختر بن الربــع بنسبة 

ي  ــطــاا الــ ــاو ــا  و الأســ ــا  بــاــا  اســبــقــر  :  السفففففن الففجففديففدة •
 
ال ــ   ــطــاا ســفــن ف

لهذا األسعوا1  تث لـ  يـبـ  اغبـال  عـن أي  ـسـبـا  بـاـا  سـفـن  ـ  لـاا أو  الساا
  او ا  لهذا األسعوا1 

ي لـمـ ـع  ـطـاعـا  ال ـ  الــسـاا و ـطــاا    السفففن الففمفسفتففعفمفلفة:   •
 
اسـبـقـر  األسـ ـا  ف

ي  ـــطــاا ســفـــن الـــ
 
 IKANاــ  بــ ــع الســـفــ ــاــة Ultramaxالــ ــاو ــا  لـــهــذا األســعـــوا1 ف

SENYUR   بـسـ ـلن او. 1  88، بـقـابـ  بـا يـن ـ  عـن 82.2ألف  ـن، بـاـا   .2 مللة
ي  طاا سفن الـ

 
ألـف  ـن،  92 ـمـللـة  TANIKAZEاـ  بـ ـع السـفـ ـاـة  Supramaxوف
ــقــــابــــ  82.3بـــاــــا     ــــطــــاا الـــــ 83، بــ

 
اــــ  بــــ ــــع              Panamaxبــــســـ ــــلن او. 1 أبــــا ف

 بس لن او. 1  19..بقاب   8228ألف  ن، باا   39 مللة   EL SOL SALE السف اة

ي لم ع القـطـاعـا  لـهـذا األسـعـوا1 بـع بـ ايـة الـ ـا   : التخريففد •
 
ا اف ت أس ا   البفر   ف

ىل بــطـ ــ ـة شـلهــ    ــرب نــهـايـة عــا   ي سـلق الـبــفـر ـ  بـلاــتر
 
الـسـ يــ ، اســبـمــر الــنـشـاخ ف

ي أن .828
ي يـنـبـ  

ي السـلق، والـتى
 
1 وبع سلك، بـ أ اـ اول عـ ا بـن الـل ـ ا  األ ـاـر ف

ي ب ض المعت ا  ثما ها1 وبن المبل ـع أن 
الفر فكرىل أفض  بن  ت  البفر    تث اؤ ى

ي 
 
، . سـتـمـا ف ي الـل ـت الـ ـالي

 
يظ  الم روض بن الفراىل المرش ة السـ يـ ىل بـ ـ وا ف

ــا عــ ا 
 
 ــطــالي الــ ــاو ــا  وال ــ  الــســاا1 عــىل الــرغــ  بــن أنــ   ــ  يــكــلن هــاــا  أيض

، إ. أن اــفــر ــ   ي يــبــ  بــتــ ــهــا لــســبــفــر ــ  عــىل الــمــ   الــقــ ــتر
بــ ــ وا بــن الــاــا ــال  الــتى

ىل الــمــبــبــقــتــة بــن الــ ــا 1 لــ    ايــ  خــالل الــفــتى ي الســن  ــ  يــتى 
 
ي اــســاوز  ف

الــاــا ــال  الــتى
ي 
ـا  الـ ـمـل. ، والـتى القانمير  بالبفر ـ  عـتل شـبـ  الـقـا ىل الـهـاـ يـة اآلن شـهـتـة  ـو ـة لشر
يمكن أن اامل إسا اسبمر نقص الل  ا  المبا ة1 كما افببـ  بـاـاىل السـفـن األاـرا  الـ ـا  
ا أن يب سن السـلق بـع اسـبـمـرا   بن خالل إبرا  ب ض الم ابال ، وبن المبل ع عملب 

ي 
 
ي نا سة نفط ف

 
ي باسالايش، كانت هاا  اقا  ر عن انفسا  ف

 
  Chattogramال ا 1 وف

ىل عــتــ  الــمــتــالا1 وبــن الــمــبــل ــع أن يــؤاي سلــك إل ااــفــاس إلــرا ا  بــن  ــبــ   خـالل فــتى
ي لـ  

ىل المـراـبـطـة بـالسـفـن الـتى ه  ا  ال ااعة الم ستة، ب   ال  ي  بن ال لااث األختر
ها بشك       بن بفسفا  الااز والافط  ب  اغب ا 1   يب  اطهتر

 

 

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(222العدد األسبوعي ) 2022يناير  10  


