
 

  

 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 36.5 36.5 بناء جديد

 Resale 44 43 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 36.5 38 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 28 29 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 25.5 34.25 36 36 بناء جديد

 5.5 13.25 13.75 13.75 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 24 32.5 34.25 34.25 بناء جديد

 Resale 41.5 41 37 26.5إعادة بيع 

 10.75 21 23 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 

 405 560 675 660 الهند

 415 590 672 660 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 685 670 الهند

 410 600 675 665 بنجالديش

ن روسيا وأوكرانيا عىل تجارة الحبوب  تتبع آثار الرصاع بي 

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

 .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

وذلك بعد أيام قليلة فقط من إعالن أنها تستهتهتدح ات تيتاي قتيتااتيتة  تيث ثلتعتامة  تيت  أ ي مت  تة 

تتات  ثماتعتاإ ثلتىلت تلتيتة إىل أعتإل مستهتقبتاتتهتا عتإل ثا تال   وقت ت   ثل ر ثلشديد إىل تقتلتيتإل ثانتهتات لتاأل

ه  تن  تيث ثلتعتام  وإنت  أن ثلتهتيتد لت تستت متن  ت تاإ  تال متال تن  ثل ظرة كانت ثلهيد تسههدح ات تن عة 

ي ثلعال ة قد  ؤ ي ثل ظر إىل إف  ثماتعتاإ ثلتعتالتىلتيتة إىل مستهتقبتاي قتيتااتيتة  تديتدال 
مصدإي ثلقىلح فه

ي ثلس   بتعتد عتدال اتيت ثي 
 مصدًإث إئ سًيا لل ب ب ولكيها " تهأإ ح" فه

ً
ي ال تعد عا ال

و يلك ثلهيد ثلتأل

ي 
ي فه من وفرال م اصي  ثلقىلح وثالاهاا ال من ثماعاإ ثلعالىلية ثلىلرتاعة  لكن ثالإتااع ثل تا  وثلتىلتاتاف 

ي أن  تمت  ثلتىلت تصت ك قتد يت ت ن أصت تر متىلتا كتان متهت قتعتا عتيتد 
ي ميهصف ماإس يعته

 إ اي ثل رثإال فه

ي ني  لهي م  ش  ة تماإبة عالىليتة  وقتدإي ثلت ت ت متة  011  ثىلي 
 لىلهعام  فه

ً
ملي ن  ن أو أق ة وفقا

متلتيت ن  تن  ووصتلتت صتا إثي  11 000أن ثانهات ايص  إىل أعإل مستهت ل لتىل عتإل ثا تال  عتيتد 

ي متاإسة زتابتا ال أ تا  
ي ثلسية ثلىلالية ثلىليههية فه

ه  ن فه ثلهيد من ثلقىلح إىل إق  قياسي بلغ ا عة مال ن 

ي أزتربت  صتدإي 151من 
% عن ثلعام ثلسازقة بعد أن ثاهاا ي من ثإتااع أاعاإ ثلقىلح ثلتعتالتىلتيتة  وفه

ي متا ت   5 0ملي ن  ن من ثلقىلح ووقعتت صتاتقتاي بتالتاتعت  لتهتصتد تر  ت ثىلي  1 0ثلهيد 
متلتيت ن  تن فه

 ثلماإي  

تا ة 
ً
بشك  عامة م  إعا ال تش ي  أنىلاط ثلهماإال ثل الية )وإن كان من ثلىل هتىلت  أن تستهت تر  ثممتر وقته

وباليظر إىل قرص مسافة ثلش ن ثلخاصة بصا إثي ثلت ت تر ثمات  ة فتقتد تت  إفت  تت قتعتاي نتىلت  ثلت تن 

%ة ليثة فإنىل من ثلىله ق  ثاهقرثإ ثل لت  عتإل اتاتن ات تن ثلت تبت ب إىل  تد متا عتإل 1ثلىليإلي زنس ة 

 أااس اي ي  

ي  تتا ي أف تت  متتن ثلتتىلتتهتت قتت  
متت  ذلتتكة ال  تتوثك ثلتت ًتت  متتهتتقتتلتتً تتاة وتتتعتتهتتا  إنتتهتتا تتيتتة ثلتتىلتت تتاصتتيتت  ثلتتتأل

تت تترثب  ثي ثايتتمتازتتيتتةة كتىلتتا  تت  ثلت تتاك بتالتتنتتست تتة لتتالًت ي أو تترثنتيتتا متتن ثلتىلتتؤش 
وثلتىلتتختوونتتاي ثلتتىلترتتتاتتعتة فه

ال أمام  ي ثلىليا ق ثل اىط وثل ربية بأو رثنيا  وم  ذلكة ال توثك  ياك عق اي  با 
ثلعس ري ثلىل دو  فه

ي ثلت تديتلتة مت ت  وثلت تر    Constanțaوص ك ثل ب ب ثمو رثنية إىل ثما ث   فالصتا إثي عتا  ثلتىلت ثاه

بة إىل أوإوبا ل  تسار عن نهائج مهىلة بعد    ثلا 

ثي ثمولية للرصثع عإل ثم مام وثً تة ومتن ثلتىلتر تح أن تت ت ن  ثئتىلتةة فتإن  ه أن ثلهأثا  ي  ن 
ليلكة فه

ي مت تهتىلت   ث من  ي  ثل ل  عتإل ثلستاتنة مت  تتأثتا  إيتمتاا 
ً
ي ص إال أ ا  تعقيد

ت يا  أنىلاط ثلهماإال يعته

ه ثامدث ي ثل ديلة من مسافاي أبعد  -عإل ثم يان  ثلىليلية م  تأمن 

)Clarkson( 

بتتدأي متتمتتىلتت عتتة وثاتتعتتة متتن ثلتتهتت تت إثي متتن 

ي ثلتتتهتتت تتتشتتتف عتتتا  
ي فه

تتثع ثلتتتروسي ثمو تتترثاه ثلرصت

قتت تتاع اتتاتتتن ثلصتت  ثلتتمتتاحة فتتتقتتد اتتهتتتدي 

ثية  يت   تماإال ثل ب ب  تأل ثآلن أاد ثلهأثا 

% من صا إثي 05اكلت أو رثنيا وإوايا مًعا 

ي عتتام 
ي ثلتتعتتالتت  فه

 فه
ً
ثلتت تتبتت ب ثلتتىلتتيتتقتت لتتة بتت تترث

ه أن ثلتت ًت   تلتتست  بتالستتيت لتتةة 1110 ي  تتن 
  فه

ثي  وتظهر أ دث ثلبياناي ممىل عة من ثلهتأثتا 

ث من ثالتما اي ثلىلهتىلتة 
ً
ثموليةة وب دو أن عد 

ي ثلىلسهق    
 من ثلىلر ح أن ته  إ فه

وتعد مي قتة ثلت ت تر ثمات   تي متاتهتا  تتمتاإال 

ة  تيت  تتقت م أو ترثنتيتا   
ً
ثل ب ب ثلىلتيتقت لتة بت ترث

متلتيت ن  تن  01%  بش ن 6%  وإوايا )01) 

ي أو  % من صا إثي ثل تبت ب ثلتعتالتىلتيتة 05ماأل

ي عتتام 
 فه
ً
% إذث تتت  10)   1110ثلتتىلتتيتتقتت لتتة بتت تترث

ثاتتتلتتت تتتيتتتا  فتتت ك ثلصتتتقبتتتا   لتتتيلتتتكة لتتت تتت  متتتن 

ثي عتتإل تتتمتتاإال  ثلتتىلتتستتهتت تترب أن تتتظتتهتتر ثلتتهتتأثتتا 

ثلتت تتبتت ب فتت ًإث بتتعتتد ثلتت تتوو ثلتتروسي مو تترثنتتيتتاة 

ي ثمو تترثنتتيتتة أمتتام  وعتتإل ثم تتإل إنتتال  ثلتتىلتت ثاه

تتظتتهتتر زتتيتتانتتاي تتت تتركتتاي 
ت
ثلتتنتتشتتاط ثلتتهتتمتتاإي  وت

ثلستتاتتن أن اتت تتيتتاي ثلتت تتبتت ب ثمو تترثنتتيتتة قتتد 

ت قات ب ل ك أوثئ  متاإسة زتمتيتىلتا ثنتختات تت 

ي لت   تهت  فتر  
صا إثي ثل ب ب ثلرواية )ثلتأل

ي متيت تقتة 
ه نظًرث للىلخا ر فه ال عليها ولكيها تخ   لعدم ثليقن  عققباي م اش 

% تتتقتتربتتً تتا متتقتتاإنتتة 15ثلتت تت تتر ثماتت   ومتتمتتىلتت عتتة متتن ثلستتيتتااتتاي  زتتنتتستت تتة 

متتيتتي بتتدثيتتة ثلتت تتوو  بشتتكتت  عتتامة كتتانتتت صتتا إثي  1110  -1111بتتىلتتهتت اتتط 

متتلتتيتت ن  تتن  1 0ثلت تتبتت ب ثلتتىلتتمتتىلتتعتتة متتن إواتتيتتا وأو تترثنتتيتتا تتتعتتىلتت  بتت تت ثىلي 

بتت تلت ك أوث تر متاإسة وتي  ستتاإال  1110-1111أاتبت عتًيتا  ون متتهت اتط 

 Panamaxاتت تتيتتة لستتاتتيتتيتتة صتت   تتاح متتن قتت تتاع اتتاتتن ثلتتت 11تتتعتتا ك 

 أاب عًيا  

ال من تماإال ثلت تبت ب ثلتعتالتىلتيتة ثلتىلتيتقت لتة  م  فقدثن م    يه ثل صة ثلكبا 

ي متيتا تق 
ي فه
 ة كانت  ياك مخاوح وثاعة ثلي تا  بشتأن ثممتن ثلت تيثاي

ً
ب رث

ث  ثلرئ سيةة وثإتاعت أاعاإ ثل بت ب إىل مستهتقبتاي قتيتااتيتة متؤ تًرث  ثالاها 

ي  191  بلغ  USG)قىلح
 والًإث  USG  161 والًإث لل ن كىلا بلغ اعر ثلتيإال فه

لل ن ب ل ك أوث ر ماإس   تااقىلت ثلىلخاوح بسب  ثالفهقاإ إىل  تيتاإثي 

ي  تت  ثلتتىلتتختتاوح إ ث  
ثالاتتلتت تتدثك ثلتتاتت إي لتتبمتتدث ي متتن ثلتت تت تتر ثماتت  ة فه

ثلتتيتتا  1111 تروح متت تتاصتتيت  عتام  ي ثلتت اليتتاي ثلتتىلتهتت تتدال ثممتتربتت تيتتة وأاتتاأل
فه

ة  ي  قل  ثل ق  ثلماح ت قعاي ثالنها ية للىل اصيت   عتإل  ه وثمإ يهن 

 لعام 
ً
 يث ثلي  ة ت   اض ت قعاي ثلهماإال ثلعالىلية لل ب ب ثلىليق لة ب رث

%  متقتابت  تت قتعتاي متا قت ت  ثلرصتثعة 7ملي ن  ن )  ثىلي  11زي    1111

 % عإل مسه ل ثلعال   يث ثلعام  1م  ت ق   دوث ثنخاا  زنس ة 

ي أنتتىلتتاط ثلتتهتتمتتاإالة  تتيتت   تتهتت تتلتت  
ومتت  ذلتتكة لتت  تتت بتتعتتض ثلتتهتت تت الي فه

ت  ثمواتتط و اتتيتتا  ت ي ثلة 
ون ثلتتهتتقتتلتتيتتد تت ن لتت تتبتت ب ثلتت تت تتر ثماتت   فه ثلتتىلتتشتتاأل

بالاع  إىل ثل الياي ثلىله دال وأوإوبا لل ص ك عإل أ مام إًافيتةة وكتانتت 

ثلهيد أ د ثلتختيتاإثي قت ت  أن تتقترإ  تظتر صتا إثي ثلتقتىلتح مت تلت  ثماتبتقعة 

ي كافة ق اعاي ثلص  ثلماحثلأاعاإ زيا  ثاهقري :  السفن الجديدة
 سان فه

لهيث ثمابقع  فه ق اع ثلص  ثلماح ت   ل  زيا  اايية من ق اع  ثل اوبايو 

    1111ألف  نة لللسلي  فه ثليصف ثموك من  61 ىل لة  Ultramaxثلت

ي ق اعاي اان ثلص    السفن المستعملة: 
ه ثإتااع وثاهقرثإ فه ت ا نت ثماعاإ ما زن 

ي ق اع ثلت
ي ق اع ثل اوباي لهيث ثمابقع  فه

ت   Ultramaxثلماح زميىلا ثاهقري فه

ة مقاب  ما  ابد عن 1100ألف  ن زيا   61 ىل لة  NORD BALTICزي  ثلسايية 

ي ق اع ثلت 5 16
 CHAILEASEت  زي  ثلسايية Panamaxملي ن  والإ  أما فه

BLOSSOM   ملي ن  والإ    01ة مقاب  ما  ابد عن 1111ألف  ن زيا   77 ىل لة 

ي  ىلي  ثلق اعاي لهيث ثمابقع  وقد بدأ  :التخريــد
ثنخا ت أاعاإ ثلهخربد فه

ي ثلهأثا  بشك   
ي  ىلي  أن ا  ا ىل ثلقاإال ثلهيدية فه

ثنخاا  قيىلة ثلعىلالي ثلىل لية فه

 با  عإل صياعة تخربد ثلسان  يث ثمابقع  وقد اهدي و هاي ثلهخربد ثل الث 

ثي أاعاإ ثلخر الة عإل  لاية ت ركاي ثلعىللة  ي مؤش 
ث من ثالنخااًاي فه

ً
مابد

ثلىلسهىلرالة بااًافة إىل ثنخاا  أاعاإ ثلصل  ثلىل لية  وتشا  ثلهقاإبر إىل أنىل من 

نا  ثلىلر ح أن تميب أي اان  ديدال تد   ثلس   ثلك ا  من ثال هىلام  ي  

 لقلة 
ً
ق "  وم  ذلكة ونظرث تلبته أ  ث  تخربد ثلسان م قف "ثالنهظاإ وثلاأل

ال  ي لااأل ة فىلن نا  ثلىله ق  أن تسهىلر  يث ثلىل قف ثلسلت 
ً
ثل  دثي ثلىلها ة  اليا

 قبلة  واط ثإتااع أا ث  ثالئماإ اان ثلص  ثلماح وبعض ق اعاي ناقالي 

ه عإل  ثلياطة فىلن ثلىل هىل  أن ي  ن ليقإل ثل ىل لة ثلىلها ة تأثا  وقد يعيد ثلقائىلن 

ال  ا تص ي اي  با 
ً
ثلهخربد إىل  اولة ثلىلااوًاي وتقدي  عرو  أعإل   ياك أي 

ة  ي  عا ي مسهقباي ثماعاإ ن    كي
ي ثلس   ثلاأل

 والإ لل ن من  111لألاعاإ فه

 والإ/  ن  وعإل نرثإ و هاي ثلهخربد ثل الثة  151أعإل مسهقباتها ثلسابقة عيد 

ي  يه ثلىلي قة  
ال وأا ث  ثلصل  ثلىل لية عإل ثلىلعيقباي فه  أثر ك  من ًعف ثللا 

ي أسبوع
ن

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(242العدد األسبوعي ) 2022مايو  11  


