
 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2019 2020 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 27.5 26 34.5 34.5 بناء جديد

 23.5 22 33.5 34 سنوات 5مستعمل 

 13.5 13.75 25 25 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 27 25.5 34 34 بناء جديد

 6 5.5 13.5 13.5 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 25.5 24 32 32 بناء جديد

 12.5 10.75 23 23 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2576 TEU 

 31.5 30 39 39 بناء جديد

 9 13 44 44 سنوات 10مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

 )طن / دوالر( أسعار تخريد السفن 
 2019 2020 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 365 405 580 585 الهند

 385 415 590 590 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 395 415 590 595 الهند

 395 410 590 590 بنجالديش

ي عام 
 
 2021ترسانات بناء السفن تشهد أياًما أفضل 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

 أخبار تجارة سلع الصب الجاف 

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

ي كثير من الحاالت. إال أنه  مهن رهير الهلهحهوهله  حه و   0202، وحتى عام 0202تسليم السفن لعام 
ف 

ي السعة الحالية. 
 توسع كبير ف 

سانات الصينية والكورية من طلبات بناء سفن الهحهاويهات لهلهفهوب ةهارهلهبهيهة اله هلهبهات  ه ا  اسوفادت اليى

، مهن حهيهط الهحهلهولهة اله هنهيهة24% و 24الهعهام   ي كهه   CGT% مهن اجمهلهااي الهعهالهاي عهل الهوهوااي
( ف 

مهلهنهون طهن  4...    0202البل ين. وق  تجهاوبت أحهجهام سهجه  طهلهبهات بهنهاء السهفهن لهله هسهلهيهم لهعهام 

ي الياةان، تب و تغ ية سج  طهلهبهات  CGTملنون طن  2.1.و
سانات. ف  ي لولك اليى

( إنواج العام اللاض 

ي عهام   CGTم يير  طن  2بناء السفن أكير مح ودية  أق  من 
ي أوروبها امهوه ت 0202لل سليم ف 

(. وف 

ى.   سج ت طلبات ترسانات بناء سفن الرح ت البحرية الكير

ي الب اية ةضغوط الوكلهفهة  مهع اسهوهلهرار ارتهفها  أسهعهار 
كلا ارتفعت أسعار السفن الج ي ة، م فوعة ف 

ي النصه  األو  مهن الهعهام( مهلها أاهر عهل الهربهحهيهة. ومهع ذلهك، 
األلواح الفوالذية ةع  االرتفا  الرسيههههع ف 

ي ته هسهار  ةها   
ها عهل أسهعهار السهفهن، والهتى

أ
ي سوق بناء السفهن الهجه يه ة يهياهر أيض

فإن نقص السعة ف 

 مع   لها من  األبمة اللالية. 

ي 
ي الهعهام حهتى امن، مهع بيهادة حهجهم الهعهقهود الهتى

ها ف 
أ
ل لك، تحسنت ظروف ترسانات بناء السفن أيض

ي الصير  وكوريا الجنوبية. كلا بادت أسعار 
أدت إا تحسير  ر اء سج  طلبات بناء السفن، ال سيلا ف 

ها ةهارتهفها  الهوهكهالهيه . ةهالهنهمهر إا الهلهسهوهقهبه ، مهع تسهار   ًاهيأ ها مه
أ
السفن الج ي ة، وإن كان ذلك م فهوع

، تبه و الصهورة  عللية اجح   والوج ي  لألس و  الوجاري العالاي ليقود النشاط خ   العق  الحااي

ة.  سانات بناء السفن أفض  بشك  ملحوظ عن السنوات األخير
 الحالية ليى

)Clarkson's( 

 

ا لهلهاله ي  .020يب و أن عام 
أ
ها ةهارب سيهوهون عهامأ

ي الع ي  من الق اعات، مع الهوهحهلهيه  
السفن ف 

األخير لألسابنع اللاضية ال ي يسووش  تااير 

ارتههفهها  أربههاح سههفههن الههحههاويههات وسههفههن الصهه  

الجاف. فعل الجان  امخر مهن الهعهلهلهة، أدى 

ها إا 
أ
ي أسهواق الشهحهن الهبهحهري أيض

االنوعاش ف 

عودة نشهاط بهنهاء السهفهن مهن مه يه . ولهنهنهمهر 

ةع  األربا  الث اة األوا مهن الهعهام، كهيه  كهان 

 حا  ترسانات بناء السفن حتى امن؟

ي الهعهام حهتى امن ةهاحهجهام تهعهاقه  قهويهة، وتهحهسهن 
تلير  سوق بهنهاء السهفهن ف 

ي تههرسههانهات بههنههاء السههفهن
،  Orderbookتهغهه ههيهة سههجهه ت طهلههبههات الههبهنههاء ف 

طهله ب بهنهاء  50,4.وارتفا  أسعار السفن الهجه يه ة برسهعهة. تهم اجةه   عهن 

بنهاية الربههع الهثهالهط مهن عهام   CGTملنون طن  ,..2سفن بإملااي حلولة 

ها( عهل خهلهفهيهة تهحهسهن  2.2 يهيلن علنها ق ا  الحاويات، مع  .020 طهلهبأ

، مهن الهلههقهرر أن يهوهون عههام  األسهواق واألربهاح والهلهشهاعهر. ةهالهلهعهه   الهحهااي

 20    02.2 و العام األقوى ل لبات بناء السفن الج ي ة من  عهام  .020

 (.CGTملنون طن 

ي تحسير  الصورة لبناة السهفهن، اله يهن وامهههوا 
ساع    ا االرتفا  ةالواكي  ف 

تح يات خ   سنوات قليلة وسط أحهجهام اله هلهبهات الهلهحه ودة واألسهعهار 

اللنخفضة. عاد سج  طلبات بناء السفن إا االتجاه الوصاع ي ليص  إا 

% مههن ..أي مها يهعههاد    CGTمههلهنهون طهن 2..1سهفهنههنهة بهإمهلههااي  2.42

ا من 
أ
ات مسوقبهلهيهة 1األس و ، ارتفاع %، مع بيادة تامير  بناء حلوالت لفيى

سانات بناء السفن. يبلغ حجم سج  طلبات بناء السفن اللقرر تسليلها  ليى

ي عامي 
  CGTمهلهنهون طهن مهن 01ملنون طن و  04حوااي  0202و  0200ف 

هها إنههوههاج تههرسههانههات بههنههاء السههفههن الههحههااي           
، و ههو مهها يههعههاد  تههقههريههبأ عههل الههوههوااي

.  CGT(مهلهنهون طهن 22:  .020، تهوقهعهات CGTمهلهنهون طهن  04:  0202  

ها بهوهوقهنهوهات  مهة تهلهامأ ويبه و أن مهعهمهم تهرسهانهات بهنهاء السهفهن الهراهتهسهيهة مهلهيى 

ي ك  من قه ها ي الصه  الهجهاف والهحهاويهات لههه ا الأسعار بناء اسوقرت : السفن الجديدة •
سفن ف 

ي ق ا  الص  الجاف، لم يوم اجةه   عهن أى طهلهبهات  ه ا األسهبهو . فهيهلها تهم طهله  األسبو 
. وف 

من  ة اية العام حتى تاريخ ، كهان و  .0202حاوية لل سليم عام  22,,سفن حاويات سعة  ,بناء 
، حيط تهم اجةه   عهن طهله  

أ
ي ذلهك  5011.نشاط بناء السفن قويا

 ..2سهفهنهنهة مه يه ة، ةهلها ف 
% عهل أسههام سهنهوي وأكههير .2سهفهنهنهة حههاويهات. عهل أسهام سهنهوي، يهلههثه   ه ا بيههادة بهنهسهبهة 

. عل   ه الخلفية، ارتفهعهت أسهعهار السهفهن الهجه يه ة بشهكه  حهاد ,.02إملااي سنوي من  عام 

نههقه ههة.  2,.عهنهه    Clarksons Newbuildخه   الهعهام حهتى امن، حهيههط ةههلهغ مهي   أسهعههار 
ي مهن عهام 4.ويلث    ا بيادة بنهسهبهة 

% مهنه  ةه ايهة الهعهام وأعهل مسهوهوى له  مهنه  الهنهصه  الهثها  
0224. 

ي ملنع الق اعات ع ا ارتفا  ف  أسعار سفن   السفن المستعملة:  •
اسوقرت األسعار بشك  عام ف 

ي ق ها  سهفهن الهه ,ةعلر  Kamsarmaxاله
 VORANAتهم بهنهع السهفهنهنهة  Kamsarmaxأعوام. ف 

MANX  مهلهنهون دوالر. مهن نهفه   20مهقهاةه  مها يهنيه  عهن  .020أل  طن، بناء عام  10حلولة
مهلهنهون  ,.22مقاة   02.4أل  طن، بناء عام  10حلولة   ZEPHYRUSالق ا  تم بنع السفننة 
ي قهه هها  الههه

 STOVEو STOVE TIDEتههم بههنههع السههفههنههنههوههير  الشههقههيههقههوههير   Supramaxدوالر. وف 
FRIEND   تهم بهنهع  01، مقاة  02.2أل  طن بناء عام  .,حلولة 

ب
ملنهون دوالر لهلهواحه ة. أيضها

 ملنون دوالر.  ,..,.مقاة   .022أل  طن بناء عام  2,حلولة   TESOROالسفننة

ي ةهعهض الهومهههات  : التخريــد •
تباينت أسعار  الوخري  ما بير  اسوقرار وارتفا  لبعض الهقه هاعهات وف 

ي سوق تخري   السفن، مع نشاط قهلهيه . مهع ةهقهاء الهمهروف 
ا ف 
أ
ا  ادا

أ
  ا األسبو . لق  كان أسبوع

ي أسواق الص  الجهاف والهحهاويهات قهويهة، مهع احهوهلهاالت تهحهسهن قه ها  نهاقه ت الهنهفهط خه   
ف 

ي 
ي سهوق الهوهخهريه  ف 

ي الهحهلهولهة الهلهوه اولهة ف 
فص  الشواء، من اللووقع أن يسولر النقص الحهااي ف 

ًون ساحات الوخري ، وع م ومود مرشحير  م د واسولرار أسواق  ا لوناقص مخ نهاية العام. نمرأ
ة. ةهالهنهمهر إا الهلهسههوهقهبه ، مههن  الصهله  اجيهجهابههيهة، فهقه  تهرتهفهع أسهعهار الهوههخهريه  خه    ه ه الهفهيى

، مع اله هله  الهقهوي عهل خهردة الصهله ، وبهالهوهااي 0200اللرمح أن تم  األسعار قوية حتى عام 
 عهل خهلهفهيهة مشهاريهههههع الهبهنهيهة الهوهحهوهيهة 

أ
ال ل  عل الحلوالت، وال ي مهن الهلهرمهح أن يهمه  قهويها
ي الهعههام حههتى امن، تهم اجةه   عهن بهنههع 

مهلههنههون طههن مههن الههوبن السههاكههن  ..4.اله حههقههة لههلهوبههاء. ف 
ها بهنهسهبهة  ا  امشيأ

أ
% عهل أسهام سهنهوي. يهلهثه  قه ها  الهنهاقه ت 0للوخري ، و و ما يلث  انخفاض

ي العام حتى امن، حيط تم اجة   عن بنع 4,الغالبية  
مهلهنهون طهن  2...%( من تخري  السفن ف 

 من الوبن الساكن للوخري  عل خلفية ظروف سوق الشحن الضعيفة للغاية. 

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(220العدد األسبوعي ) 2021أكتوبر   11  

، لكنها اسوقرت عن   :خام الحديد ي سبولير
ابيلي عل أسام شهري ف  ملنون  ..22ترامعت صادرات خام الح ي  الير

ا لع د األيام األق  مقارنة بشهر أرس   وتغير أنلاط الوجارة  ي أعل مسووى له ا العام حتى امن. نمرأ
طن، و و اا  

ملنون طن(، وتشير الوق يرات إا  2.,0 ةلغت الصادرات إا الصير  أعل مسووى لها من  ة اية العام حتى تاريخ  عن  

 . ي
ي أعل مسووى عل اجط ق الشهر اللاض 

ابيلي ق  وص  إا اا    أن ال ل  عل السفن لولبية صادرات خام الح ي  الير

ا أعل  022فوق   Newcastleارتفع سعر  الفحم الحراري الفحم : 
أ
دوالر / طن لللرة األوا   ا األسبو ، موجاوب

ي عام 
ي صادرات الفحم 0221مسووى سجل  ف 

ًا   ناك انوعاش كبير ف  ة، ال ي . عل الررم من اللكاس  القوية األخير

ًا  أق  من مسوويات عام  الية ال ت  يلون رؤيو . فق  كانت الشحنات األسيى
أ
ي سبولير ، 0بنسبة  02.4اللنقو  ةحرا

% ف 

 .02.4% من مسوويات عام 2.بينلا ظ  اجنواج اجن ونتسي أق  بنسبة 


