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كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 34.75 34.75 بناء جديد

 Resale 41.5 40.5 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 33 34 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 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 

2766 TEU** 

 30.25 39 39 39.5 بناء جديد

 Resale 53 48 48 29إعادة بيع 

 13 44 44 49 سنة 10مستعمل 

 9 41 41 45 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

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

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 405 560 565 570 الهند

 415 590 600 605 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 585 590 الهند

 410 600 610 610 بنجالديش

ي عام التقلباتأسعار 
 
 السلع األولية تشتعل 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

 9002%، وهو أقوى أداء لعقود الخام القيااي  نا ا  35لخام برنت إلنهاء العام عىل زيادة 

 %.00ع دنا صعدت األسعار بأكثر نن 

ن وأوروبا عىل إنتاج األلم ياوم، األنار الا ف ر ا     الصي 
ن
أسعار المعادن: أثرت أزنة الكهرباء ف

 عاىل الا الاب عاىل 00األسعار بأكثر نن 
 
. لكن ذلك أثر أيضاا  

% نسجلة نكاسب للعام الثانن

. وياقاول ناحالالاون، أنا   ، أكثر ن تا  عاالا  
ن   الصي 

ن
 لخفض إنتاج الصلب ف

 
خام الحديد نظرا

  ناجاال الا ااقاة الاا ف 
ن
 نا  الاتاحاول ف

 
نان الاما اتاظار أن لاعاىل  الامااعاادن األسااساياة باحءل فسا اا

ن قد تستمر أزنات سحسل اإلنداد.    في 
ن
 سيعزز ال لب، ف

% لااتااصاال إ  أعااىل 90صاعااود أساواس الساالاا  الاازراعاايااة: ارلاافااعات أسااعااار الااقااماا  بااأكااثر ناان 

  الاادول  8نسااتااوى لااهااا ناا اا  
ن
  لاال الاا ااظاارة الاامااسااتااقااعاالاايااة الساالاا اايااة لاا ناادادات ف

ن
ساا ااوات ف

الرئيسية الم تجة للح وب بسبب نوجات الحرارة الشديادة والاجافاال والافاياضااناات.  اقاد 

  روساايااا ووصااول إنااتاااج روساايااا ناان الااقااماا  خااحل 
ن
لااخ خاافااض لااوقااعااات نااحااصااول الااقااماا  ف

% عان لاوقاعاات سااباقاة. إ اا اة 53نليون طن بانخفاض نسبت   09.3الموسخ الحا   إ  

، نا أثاار الاماخااول بشاأن  اماياات الاماعاروض    الغرب األوسط األنريك 
ن
إ  انق اع األن ار ف

  الوقت ال ف لراجعت  ي  لوقعات ناحاصاول الاقاما  
ن
  ذلك ف

  األسواس. يأن 
ن
نن الح وب ف

  المخزون العاالا   نان الاماحاصاول إ  أقال نساتاوى لا  
ن
 ف
 
  انكماشا

  ك دا. األنر ال ف يعنن
ن
ف

  الوقت نفس  لعدو روسيا نعر ة لخسارة لاقاب أكاثر دولاة نصادرة 
ن
ن   خمس س وات. ف

  الااعاالاخ نا  خافااض وزارة الازراعاة األناريااراياة لاقاادرارالااهاا لصااادرات الااقاماا  الااروي  
ن
لالاقااما  ف

 زادت أساعاار 
 
لتتساوى الم يعات الروسياة نا  نا اياعاات االاحااد األورونر  نان الاقاما . أيضاا

ن ارلافاعات أساعاار الا رة با احاو    في 
ن
  شيكاجو لثالث عام عىل التوا   ف

ن
%. 93 ول الصويا ف

اء وقاوة   نن القيود عىل اإلندادات بفعل الا اقاس ال  
 
وللقت أسواس السل  الزراعية دعما

% نساجالاة ناكااساب لاثاالاث 90ال لب بوج  عام. وارلفعت أسعار السرر الخام بأكاثر نان 

ازيال، أكاثر نا اتا     الاثر
ن
عام،  ما فقق السرر األبيض نكاسب نماثلة ن  انخافااض اإلناتااج ف

، بفعل الجفال والصقي .   )Reuters(عال  

صعدت أسعار السل  األولية، نن ال اقاة 

والاماعاادن إ  الااما اتااجاات الاازراعاياة، باقااوة 

  
ن
، ولصادر وقاود لاولايااد الاكاهارباااء 9095ف

نوجة الصعود بدعاخ نان قالاة اإلنادادات 

  ااقااتااصااادف ناا  لااخاافااياا  
ن
وقااوة الااتااعاااف

إجااااراءات اإلاااااحس الااااراناااايااااة لاااامااااكااااا ااااحااااة 

  أنااحاااء الااعااالااخ بااعااد لاارااثااياا  
ن
الااجااائااحااة ف

 فمحت الت عيخ. 

وتشث  التوقعات أن يظل ال لب الاعاالا   

  
ن
 ف
 
، وأن 9099عااىل الساالاا  األولاايااة قااويااا

  
ن
يااااادعاااااخ األساااااعاااااار نااااا  اساااااتااااامااااارار لاااااعااااااف

 
 
، و ن  اااان نساااتاااعاااعااادا ااقاااتاااصااااد الاااعاااالااا  

  األساعاار.   اقاد 
ن
فدوث قفزات نمااثالاة ف

بصعود  خخ لاساساعاار  9095اتسخ عام 

عااىل ناا اااس واساا . وعااىل الااراااخ أناا  ناان 

الااماارجاا  أن لااظاال أسااعااار الساالاا  األولاايااة 

  عاااام 
ن
 9090قاااوياااة، لاااكااان ااناااتاااعاااا  ف

  
ن
اساتاثا اائاياان، وباالاتاا    9095والصعود ف

ناان اااث  الاامااتااوقاا  أن ىسااتااماار الاامااسااتااوى 

  العام المقعل. وزادت أسعار الا ااقاة والاغا اء 
ن
نفس  نن المكاسب ف

ن إ   ن نان باراي   عاىل الامارا اق والامااساتاهالاكاي 
 
ها ا الاعاام نااماا أثار ساالاعاا

ن  بروكسل، وعزز  غوط التضخخ. وشج  ارلفاع األسعار الاما اتاجاي 

ن رتوقعون أن لاظال إنادادات  عىل زيادة اإلنتاج، لكن بعض المحللي 

 ألن ها   
 
ن تجات نثل ال فط والغاز ال  يع  الاماساال قالايالاة، ناظارا

وعات لحتاج إ  أعوام فن  رعدأ اإلنتاج.   المشر

  أسااعااار الااافااحااخ والااغااااز 
ن
أزنااات الاا اااقااة: أدى اارلاافاااع الااقااياااي  ف

  
ن
ن ف ال  يع  إ  أزنة طاقة فادة انتدت نن أوروبا إ  اله د والصاي 

   ساايااا بااأكااثر ناان 9095
ن
. وزادت أسااعااار الااغاااز الاا اا اايااع  الاامااسااال ف

   ساايااا إ  نااثاالاايااهااا.  اامااا 900
ن
ن زادت أسااعااار الاافااحااخ ف   فااي 

ن
%، ف

ن    00و 30صاعاادت أساعااار الاا افااط الااعاالاامااياة بااي 
ن
، وناان 9095% ف

  العام المقعل بدعخ نن زيادة ال الاب 
ن
الم تظر أن لواصل الصعود ف

ن انخفضت أسعار الافاحاخ باأكاثر نان    الصي 
ن
عىل وقود ال ائرات. وف

  أكاتاوبار باعادناا ر ا  الاما اتاجاون 
ن
ال صا  نان ارلافااع قايااي  بالاغاتا  ف

نسااتااوى اإلنااتاااج ناامااا أدى إ  هاا ااوط األسااعااار. والااجااهاات األسااعااار 

   59لاتاحاقاياق أكاثر نااكااسا اهاا السا اوياة نا ا  
ن
، ناد اوعاة باالاتاعاااف

 
عااناا

ااقتصادف العال   نن الركود ال ف نجخ عن جائحة كوروناا وقاياود 

رت  اها الاما اتاجاون، فان  نا  ارلافااع اإلصااباات لاماساتاوياات قايااساياة 

  الياوم األخاث  نان 
، الاجاهات الاعاقاود ا جالاة 9095فول العالخ.  فن

  قا ااع الصاب الاجاال،  اياماا ارلافاعات الأسعار ب اء استقرت :  السفن الجديدة •
ن
سفن ف

  ق اع الحاويات
ن
سافان فااوياات نان  0له ا األس وع. وقد لخ اإلبحغ عان طالاب با ااء  ف

  عام  9300ق اع الروا د بسعة 
ن
 0 ما لخ طالاب با ااء   9090فاوية نكا ئة لحستحم ف

  عام  5000سفن سعة 
ن
. ولخ رتخ اإلبحغ عن أف طالاعاات با ااء 9090فاوية لحستحم ف

 سفن صب جال له ا األس وع. 

  جمي  ق اعات سفن الصاب الاجاال وقا ااع    السفن المستعملة:   •
ن
لعارنت األسعار ف

  قاا اااع ساافاان الااا
ن
 CORALلااخ بااياا  الساافااياا ااة Panamaxالااحاااويااات لااهاا ا األساا ااوع. ف

DIAMOND  نالاياون دوار.  50ناقاابال ناا رانياد عان  9000أل  طن، ب اء  00فمولة
  ق اع سفن الا

ن
ألا  طان،  35فاماولاة   SPARROWلاخ بايا  السافايا اة Supramaxوف
 نليون دوار.  55.3، نقابل 9003ب اء 

  جااماياا  الاقاا اااعااات لااهاا ا األساا اوع. عاااد بااعااض  : التتتتتختتريتتتتتتد •
ن
لااعااارااناات أسااعاار  الااتااخاريااد ف

ياان  الااتاافاااسل إ  سااوس الااتااخااريااد هاا ا األساا ااوع، وسااط لااقااارياار عاان زيااادة شااهاايااة الاامااشااث 
ات  لحستحواذ عىل الحماوات الاماعارو اة، ناماا راو ار باعاض اافاتامااات لانياادة نا  ر

  عام 
ن
ا ف ، نا  اإلباحغ 9095األسعار. بلغت أفجام التخريد نستويات ن خفضة لاريخي 

  الاعاام باأىلامالا . عاىل الارااخ نان أن ها ا  90.5عن بي  
ن
نليون طن نان الاوزن السااكان ف

% نان 59ىشث  استقرار  األفجام عىل أساس س وف، إا أن ها ا ا رازال أقال باناساعاة 
  ناعادات اإلياجاار، اساتاحاوذ قا ااع 

  لال لادنن
ن
ا الاماا اياة. وف نتوساط السا اوات الاعاشر
  عاام 00ناقحت الصب السائل عىل النسعة األكثر )

ن
%( نن الحمولة المعاعة للتخريد ف

نليون طن نن الوزن الساكن للتاخارياد.  53.0بالكانل، فيث لخ اإلبحغ عن بي   9095
  الوقت نفس ، استحوذ ق اع سفن الصب الجال عىل 

ن
% نن الحماولاة الاماعالا  95وف

ا ألن أرباح الا ااقاحت ا لازال  اعايافاة  3.9ع ها، فيث لخ بي   نليون طن للتخريد. نظر 
  ساوس الاتاخارياد نان ها ا 9099فن  عام 

ن
  ااالا اياة الاحاماوات ف

،  من الامارجا  أن لاأن 
. وعىل العرس نن ذلك، رعدو أن فجاخ سافان الصاب الاجاال    الوقت الحا  

ن
الق اع ف

  الاماساتاقاعال الاما اظاور، وساط اساتامارار 
ن
ا ف
 
والحاويات المعاعة للتخريد سيراون ناحادود
  ه   الق اعات. 

ن
 نعدات اإليجار القوية ف

 

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(232العدد األسبوعي ) 2022يناير  11  


