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 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 35.75 36 بناء جديد

 Resale 43 43 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 36 36 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 26 27.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 25.5 34.25 35.25 35.5 بناء جديد

 5.5 13.25 13.5 13.75 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 24 32.5 33.25 33.5 بناء جديد

 Resale 40.5 40 37 26.5إعادة بيع 

 10.75 21 22.5 23 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2766 TEU** 

 30.25 39 41 41 بناء جديد

 Resale 58 58 48 29إعادة بيع 

 13 44 56 56 سنة 10مستعمل 

 9 41 52 52 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

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

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 405 560 660 660 الهند

 415 590 672 670 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 670 670 الهند

 410 600 675 675 بنجالديش

ي أوكرانيا رسم 
 
 تجارة الحبوب العالمية؟خريطة كيف تعيد الحرب 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

ي بيانات السفينة بشكل شهري فقط TEU 2500** بيانات سفينة الحاويات 
ى

  متاحة للبناء الجديد فقط بشكل أسيوعي وباف

الموردون البديلون لديهم تكلفة شحنحأ ىل حو ىلو ةحودت فح،حمحلحفحةد فحمحس يح تحد فحأ ارحسر  ت ح،حم ىل ح حسر 

ازتل وعحبحبحست الحنحبحل  ي كندا والبر
ي بسلف ل فأ الجفسف ف 

المواد الغذائية. كسنت اإلفدادات ال سلمية ت سن 

ي 
ابححست  ححسئحح   ي الحوقيححست الححمححمحنححدت       

ي ىلةحاا  فححأ الحح ححسلحمد فحأ الححمححنحسيححست الرححكححا الحنححديححديحة ف 
ف 

د  الشسحنست عبر   بسنيس. ىلدت الصدفحة اإلاحسةحيحة فحأ الحنحرت    ارتحفحس  ام ح حسر    فرحمحو  يحيحس ي

ي شيكسةو بأكبر فأ 
 % فنذ بداية هذا ال سم. 02حيث ارتف ت ال بود اآلةلة للذرت والبمح ف 

ي ىلكحبر دولحة 
د يحمحدلحل فحوردون  لحرون. ةحفحرحفحس ارتحفحس  ام ح حسرد عحازت الحهحنحدد  حسن  ي الويت الحنحس ي

ف 

ي ربحمحس وتحلحت    فرحمحو  يحيحس ي بحلح  
د الصسدراتد الت  ي  5.8فنمجة للبمح ب د الصي  

فحلحنحون فحأ ف 

ي وقيححة ةححوةححسرات الححغحح بححيححةد وهححمححس 
ي كححسنححدق وفححونححدرا ف 

. يحح حح  فحنححنححسنر ي
الحمححو ححم الححمححنححمححضي الشححهححر الححمححسال 

المدلالن الرئيريسن لمصدير البمحد بسلنشسط فع ارتفس  المبي ست. ت مل النكوفة عو توةب  الحمح تحد 

ر زتحسدت عحدد الحمحنح حست  حلحس فحأ  حلح حست الحمحوان 
ا
فأ   حة الرحكحا الحنحديحديحة لحنحبحل الحبحمححد  حلحنحمحس ف

ي الهندي وفننس  ةواهر 
ف  ر عو الرسحل الشر والنسوتست الم،صصة للنبوت. كمس ارم د ب ض الموان 

م الحهحنحدد فحواتحلحة تصحديحر الحبحمحح  شحكحل كحبحب    
ي فوفبسي للم سفل فع شننست البمح. وت ب 

قل نهرو ف 

ي ق تنصل عو  فدادات فأ فنسفق الرصا . 
ي البلدان الت 

 لملبية اقحميسةست ف 

ي فرصح وتحركححيححس والصحي   ت ححال ححة فحأ ىلكححبر ىلربحح حة فرحمححورديححأ د 
وتحفححسول الححهحنححد لححلحوتححول    ام ححوا  ف 

ازتحل  تحس و.يحران. كحمحس تحمحويحع الحبر ي ذلا البو نحة ونحيحجحب 
تأ فنمملي    ل تأد بمس ف 

وهي فرحمحورد  -وفشب 

الحيحسد  -تسٍف للبمح  الوتول    ىلعو نربة تسدرات فأ النبوت فنذ عبد فأ الافسن. كمس ت محل ىل حب 

تأ للنبوت ىلكحبر فحأ  ا  المشب  ت للبمحد بكسفل فسيمهسد فع حجا شننست مشهر وشر صدرت كبب 
وهي فا

الم مسد. عو الجسنس اآللرد تبوم ب حض الحنحكحوفحست  حمحبحنحيحد الحمحجحسرت لحمحواةحهحة ارتحفحس  ىل ح حسر الحمحواد 

ي الحنحبحوتد بحس حيحكحنحس  امرزد يحمحكحأ ىلن 
الغذائية. وتبدر فجلس النبوت الدو ي ىلن المحجحسرت الح حسلحمحيحة ف 

ح  امو ح   20تمبلص بمبدار  فلنون فأ هذا المو م. وت ممد المرموردون فأ شمسل ىلة تحبحيحس والشر

ي ةحمحنحت  - شكل لسص عحو اإلفحدادات الحرو حيحة واموكحرانحيحة وتحكحسةحنحون إليحجحسد بحدائحل. الحجحاائحر 
الحت 

ي ةب  
عسدت بسلف ل    الشننست الفرنرية. ت ح حر فرصحد  -ىل وا هس لبمح البنر ام ود ال سم المسال 

ي ال سلم 
% فأ وارداتحهحس فحأ رو حيحس وىلوكحرانحيحس عحو فحد  52حيث ىلتت ىلكبر فأ  -ىلكبر فرمورد للبمح ف 

اد  -الرحنحوات الح،حمحس الحمحساححيحة  ي ا حمححب 
تحستحهحس فحع ارتحفحس  ام ح حسر. وىللحغحت فحنحسيصحت     لححفحض فشححب 

د حيث المفت ال رولد وارتف ت ام  سر  ننو  ي ذلا الشنأ.  222فممسلنمي  
 دوقر لل أد بمس ف 

 )Bloomberg( 

فحلحنحون فححأ  28افحمح ت الصحوافحع اموكحرانحيحة بحح

فحححأ الحححذرت فححححأ حصحححسد الحححح،ححح تحححح د كحححسن فححححأ 

ل ىلن يصحححل فححح ححح حححمحححهحححس    ام حححوا   الحححمحححفحححب 

ال سلمية. ويد ىلتبح فأ الصح حس  يصحسل تحلحا 

ي كسن  -الم،اونست 
حوا ي نص  كمية الذرت الت 

 -فأ الممويع ىلن تصدرهس ىلوكرانيس لهذا المو م 

ي 
تحححأد  رحححفحححس اقاححح حححرابححححست الححححت     الحححمححححشحححب 

ي تححجحسرت الحنحبححوت 
ىلححد حمحهححس الححنحرت الححرو حيحة ف 

ي تحبحلح  يحيحمحمحهححس 
فحلحيحسر دوقر  202الح حسلحمحيححة الحت 

. وتحححححمحححححأهحححححس ام حححححوا  لحححححمححححح تحححححد فحححححأ 
ي
تحححححبححححح تحححححبحححححس

ي  حححلحححرحححلحححة الحححمحححورتحححد وىل ححح حححسر 
اقاححح حححرابحححست ف 

د حححيححث  ر الشححنححأ الححمححرتححفحح ححة والحح ححبححس الرححت 

ىلتبنت عمليست اليرليم فأ ىلوكرانيس ورو حيحس 

 نحنحو ربحححع تحجحسرت الحنحبحوت  -
ي
اللمي   تمكالن فح حس

ي ال سلم 
ايد.  -ف   ف بدت  شكل فب  

يبل هجوم رو يسد كسنت الذرت اموكرانية اشق 

ر الححبحنحر ام حود فحكحل ىلود رححس  فح تحبحهحس    فحوان 

وفيكوقي  بسلركا النديديةد وتمم تنميحلحهحس 

عو في    فأ فمجهة      يس وىلوروبس. ولحنحأ 

ت فححأ  د ةححغن كححمححيححست تححغححب  ر
فححع   ححال  الححمححوان 

الذرت تمجه ننو الغرت بسلركا النديدية عبر 

روفسنيس وبولندا يحبحل شحنحنحهحس.  احسةحة    ذلحا 

يححجححس تححغححنححب  عححجححالت الحح حح بححست عححنححد الححنححدودد منححه عححو عححكححس الححبحح ححبححسن 

اموروبيةد ارب  ع بست الب حسرات اموكحرانحيحة عحو فرحسرات ىلو حع تح حود    

الحنحبححبحة الرححوةحيحستححيحة. ىلوكححرانحيححس هي واححدت فححأ ىلكححبر فصحدري الحذرت والححبحمححح 

 . ي ال سلمد  ق ىلن عمليست المصدير تويفت    حد كبب 
وزتت دوار الشمس ف 

       
ي
ي الحححبحححالد ىلن تحححسدرات الحححنحححبحححوت فحححنحححدودت ححححسلحححيحححس

وتحححبحححول وزارت الحححاراعحححة ف 

د بسن،فسل عأ  822بح
ي
فاليي   فأ يبل النحرتد وبح،حرحسرت  8ىلل  فأ شه تس

ىلكحبر فصحدر لحلحبحمحح  -فليسر دوقر. ق تاال المنستيل فأ رو يس  2.8يدرهس 

ي ال سلم 
تمدةحقد لحنحأ ام حالحلحة ق تحاال يحسئحمحة  شحأن الحيحرحلحيحم ودةحع  حمحأ  -ف 

ي تحدةحبحست الحنحبحوت والحبحذور 
الشننست المرمببلية. وتحددي اقاح حرابحست ف 

ي ةحمحنحع ىلنحنحس   -ال تيية 
ح والحنحنحوانحست ف  وهي فحواد ىل حس حيحة لحمحلحيحسرات الحفحشر

ح اححمحمحسل ححدو   -ال سلم  ي تح،حثر
   ارتحفحس  ام ح حسر. تحمحداةحع الحبحلحدان الحت 

 . ي الغذا  لل كور عو فورديأ بديلي  
 نبص ف 

ي الحدالحل 
 عو فنستيلهس ال ،مة فأ البمحح ف 

ي
ي حسة ت تسرت،يس

الهندد الت 

بحدىلت تحمحصحدر  حو  الحمحصحديحرد  -بف حل الرح حر الحذي ححددتحه الحنحكحوفحة  -

ازتحل  ي ةمنع ىلنحنحس    حيحس. كحمحس تحجحسوزت تحسدرات الحبر
وتبنع كميست ييس ية ف 

ي 
ي امشحهحر الحكحال حة امو  فحأ الرحنحة الحنحسلحيحة تحلحا الحمحرحجحلحة ف 

فأ البمحح ف 

ي بأكمله. تمجه شنحنحست الحذرت امفح تحكحيحة      حبحسنحيحس مول فحرت 
ال سم المسال 

ي ا ححيححبححدال ام ححمححدت بححنححبححوت 
ح ف  فححنححذ حححوا ي ىلربححححع  ححنححوات. وتححفححكححر فرصح

. لححنححأ حححت  تححلححا  روفححسنححيححةد و.ةححرا  فححنححسد ححست  شححأن الححبححمححح فححع امرةححنححمححي  

ايححد  الحجححهححود يححد ق تححكححون كححسةحيححة. و.ذا افححمححد الرصحا     الصححيحح د عحنححدفححس تححب  

تسدرات البمح فأ البنر ام حود عحسدتد  حيحبحدىل الحمحشحسكحل. هحذا هحو الحويحت 

ي رؤتة ىلوةه البصور". 
 الذي يبدىل ةيه ال سلم ف 

ي كسةة ي سعست الصس الجسفالىل  سر  نس  ارتف ت :  السفن الجديدة
ي ي س  رفأ ف 

 وا مبرت ف 

ي حسوتست  النسوتست
ي ي س   فأ النسوتستد تم اإلبالغ عأ فلس  نس   فننت 

لهذا ام بو . وف 

ي النص  امول فأ  0222حمولة “ رواةد”
 .  0202حسوتة فكسةالة للوحدتد لليرليم ف 

ي ي سعست  فأ الصس الجسف فس  ي   ا مبرار وارتفس   لنمس   السفن المستعملة: 
تبسينت ام  سر ف 

ي ي س  الح
ي ي س   فأ النسوتست لهذا ام بو . ف 

تم  نع  Kamsarmaxا مبرت ام  سر ف 

ي  00د فبسبل 0220ىلل  فأ  نس   52حمولة  Yangtze Xing Huaالرفننة 
فلنون دوقر. وف 

د 0220ىلل  فأ  نس   85حمولة  Coral Crystalتم  نع الرفننة  Panamaxي س   فأ الح

ي ي س   فأ الح 08فبسبل 
 Ultra Initiatorتم  نع الرفننة  Ultramaxفلنون دوقر. ىلفس ف 

فلنون دوقر. وفأ نفس الب س  تم  نع  08د فبسبل فس ي تد عأ 0222ىلل  فأ  نس   20حمولة 

 فلنون دوقر.  02.2د فبسبل 0222ىلل  فأ  نس   22حمولة  Ultra Excellenceالرفننة 

ي  سلبية الب سعست والوةهست لهذا ام بو . ويد  :التخريــد
 لس اق مبرار عوي ىل  سر الم، تد ف 

ي  و  
س هذا ام بو  حيث ىلد  شهر رف سن    نبص الم رول ف 

ي
ظل نشسط الم، تد ا يف

تد فع  نع  فننة تس  ي امشهر املب 
س ف  الم، تد و دةع ىل  سر ال،ردت    فرموتست يوتة تسرت،يي

ي بسكرمسن فبسبل   Capesizeةسف فأ فراز 
ي ذلا  828ف 

س / لل أ هذا اق بو . يأن  ا ىلف تكيي دوقري

اد عدد فأ فنمجست  ي بفرل "هسفش نبدي" عو ا مب 
عو للفية ييسم البنا المركاي البسكرمسن 

ي بسكرمسند يبل  الر ر الموةنضي إلعسدت المدوتر لنسيالت النف  
الصلس بس يكنس  الرفأ. ف 

س   VLCCال مالية  س / لل أد   تسدت  282حسليي ا ىلف تكيي ي الويت 22دوقري
% عو ىل سس  نوي. وف 

ي  نجالد ش والهند تبل  
نفرهد ةغن ام  سر اإلرشسدية للم، تد بسلنربة لنسيالت النف  ال مالية ف 

س  س لل أ الواحد و  228حسليي ا ىلف تكيي د   تسدت  282دوقري س لل أ الواحد عو الموا ي
ا ىلف تكيي دوقري

ي عسم 08% و00
حت  اآلند حيث  0200% عو ىل سس  نوي. وةس ت ىلحجسم الم، تد فندودت ف 

س  نربة  2.2تم اإلبالغ عأ  نع 
ي
% 00فلنون فأ فأ الوزن الرسكأ للم، تد. وتمكل هذا ان،فسا

%  فأ النمولة 82عو ىل سس  نوي. ويد ا منوذ ي س  النسيالت عو نصيس ام د  نربة ت

فلنون فأ فأ الوزن  0.2المبسعة للم، تد فنذ بداية ال سم حت  اآلند حيث تم اإلبالغ عأ  نع 

ي الويت نفرهد ا منوذ ي س   فأ ب سئع الصس الجسف عو 
فلنون  2.2الرسكأ للم، تد. وف 

ي عسم 
ي تم  ي هس للم، تد ف 

% 00 نربة تمكل  0202فأ فأ الوزن الرسكأ فأ  ةمس ي النمولة الت 

 فأ  ةمس ي  النمولة المبسعة للم، تد. 

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(242العدد األسبوعي ) 2022أبريل  11  


