
 

 مالمح سوق السفن

كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 36 36 بناء جديد

 Resale 43 43 40.5 29.5إعادة بيع 

 22 33 36 36.5 سنوات 5مستعمل 

 13.75 23.5 27.5 28 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 25.5 34.25 35.5 35.5 بناء جديد

 5.5 13.25 13.75 13.75 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 24 32.5 33.5 33.75 بناء جديد

 Resale 40.5 40.5 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 

 405 560 660 670 الهند

 415 590 670 670 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 670 680 الهند

 410 600 675 675 بنجالديش

  
 
ات ازدحام الموان  تتبع أوجه القصور: مؤشر

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

وس كورونا الجديد إىل "عمليات إغالق" محلية جديدة واسعة النطاق لعدد من  ي فير
تفش 

ي الهمهوا    
 
ى مثل شنجهاها و وغهلهم إجهمهاىلي العهعهة الهعهالهاهة   مهلهنهون يهاو هة  2.2المدن الكير

ي 
 
% مههنهها ةههدايههة مههارس. وقههد ارتههفهها مهه    ا ديهها  مههوا    61مههارسو يههة ههادة  61قههيههاسههيههة  

ي 2..2الحاو ات اإلجماىلي إىل 
 
ات 22.3مهارس مهن  %61   ي الشهاها العهايهعو مها ته  هير

 
  %

غة الااضية" للتشهيهيهل مهن جهانهع الضهار يهار  روسهيها وعوكهاانهيها  عه  سه هيهل  من آ ار "الض 

.  ههاا 
 
ي مههوا    الههحههاو ههات عههالههمههيهها

 
الههمههثههاأو الههبهه مههير اعههتههع عههمههلههيههات الههبههفههبههعههم الههجههمهها ي   

ة ما قبل جائحة كورونا  وذروة 26.2ةالماارنة ما  ي فير
 
ي ..23عكبوغا ينعبة  %26  

 
  . %

ي الموا    
 
ملنهون يهاو هة مهةهافه هة  6.2المملكة المبحدة / عوروغاو ةلم إجماىلي الععة العالاة  

ي 
 
. 61مارسو ية ادة  61  ي

 % منا ةداية الضار الاوسي األوكاا  

ي 
 
ي إيههداس مهة هد ا ضهطهاا   

 
مهن الهواضهه  عن مهجههمهوعهة مههن األيهداس الهعهالهمهيههة يعهبهمهها  

ي عه  وجهو اله ه هو  إىل 
ار الهاوسي األوكهاا  

ات الهي   سالسل اإلمداد. يمكن عن ت د  ت  هير

و عدى  ي الههمههوا   
 
  ههادة تهه  ههير "عههد  كههفههابة" الههنههاههل الههبههحهها . ةههاإلضههافههة إىل   ههادة ا  ديهها   

إيجا  ةعض المالكار  عن دموأ الموا    ونال الشحنات الاوسية ةالفعل إىل ارتفار عسهعها 

الشحنو وقد ت  ا العاوغات والعياسات ع  الطلع ع  العفن والبضائا الهاوسهيهةو وقهد 

ي د  تينير عنماط الهبهجهارة إىل إعهادة تهمهوضها العهفهن  قهدرة ا سهتهيهعها   و  هادة مهبهوسه  

 المعافات لنال الشحنات. 

ات تهاكهها يه ر ا ن عه  ع   لهاله و   يه اأ ا ضههطهاا  واسها ا نهتهشهار و و  تهوجهد مهه   

. عه  مهلهفهيهة األيهداس الهعهالهمهيهةو يهاهل تهته ها ا ضهطهااةهات  ت فيف ماد    ديها  الهمهوا   

ي عا  
 
ا    . 2222وعد  كفابة الشحن مام 

)Clarksons( 

 

  

 
 
كانت "امبناقات" سلعلهة الهبهور هد عهامه 

ي ارتههفههار عسههواق الشههحههن الههعهها  
 
  
 
رئههعههعههيهها

ي 
 
. وعهه  مههلهفههيههة األيههداسو ةههمها   ي

الهمهها. 

ي عوكهههاانهههيههها و"عهههمهههلهههيهههات 
 
ذلههه  األيهههداس  

و إضهافهة إىل  ي ال هار 
 
اإلغالق" الجديهدة  

"اضطاا " عسواق الشحن وتفاقم عوجهو 

الهههاههه هههورو نهههوضههه  تههه  هههير ا ديههها  الهههمهههوا    

ات تت ا تل  ا تجا ات.   وم   

ي سهههالهههسهههل الهههبهههور هههد 
 
هه ا ضهههطهههاا    ه انههتهههض 

 . ي
العالمية ع  نطاق واسها الهعها  الهمها. 

وكههان ا ديهها  الههمههوا    سههمههة رئههعههعههيههة ولههم 

ع  عهههالمهههات تهههااجههها  2222يشههاهههد عههها  

. وقههد ةههلههم  يهاههيههاههيههة يههدة ا ديهها  الههمههوا   

  ديههها   Clarksonsمهههبهههوسههه  مههه    

 2222% مههنهها ةههدايههة عهها  ..26الههمههوا    

% و مهاهارنههة 22مهارس   61ويه ر ا ن   

ي عهها  22.1ةههه
 
ومههبههوسهه  "مهها  %2226  

البالم  2262-2261قبل جائحة كورونا" 

22...% 

ي ا ديا  موا    سفن ال ع الهجها   2222وشاد عوائل عا  
 
  ادة  

ي إندونهعهعهيها نهتهيهجهة لهلهحهاها  الها  تهم إلهيهاته ا ن  الها  فهاضهبهو 
 
 

ي ةدايهة شهاها يهنهايها 
 
ا مهن 2222البالد ع  صادرات الفحم   . اعهبهبهار 

مهلهنهون مهن مهن  61.1سهفهنهنهة صهع جها    623ينايهاو كهانهت  61

ي قههههطههههاعههههات سههههفههههن 
 
الهههو ن العههههاكههههنو تههههاهههها غههههالهههه هههه ههههبههههاهههها الههههعههههاهههه   

ي موا    تهحهمهيهل الهفهحهم الهائهعهعهيهة Handymaxواله Panamaxاله
 
   

ا من 
 
ي إندونععياو ارتفاع

 
مهلهنهون مهن مهن الهو ن  1.1سفننة    622 

ي ةههدايههة الههعهها . عهه  نههطههاق عوسههاو وصههل مهه    ا ديهها  
 
العههاكههن   

ي 21.2إىل معبوى قياسي جديد   Cape/Panamax الموا    
 
  %

ا من .2مارسو ةمبوس   26
 
ي العا  العايعو ارتفاع

 
ي %22.1  

 
  %

%. 22.3و ومهبهوسه  "مها قهبهل جهائهحهة كهورونها    الهبهالهم 2226عا  

  Car Carriersوشاد ا ديا  الموا    الماتب  يهنهاقهالت العهيهارات 

او يههيهه  ةههلههم الههمهه    
 
هها جههديههد هها قههيههاسههي 

 
هها ارتههفههاع

 
ي 21.6عيض

 
  %61 

% مهها قههبههل 22.3%   .2الههبههالههم  2226مههارسو مههاههارنههة ةههمههبههوسهه  

 جائحة كورونا . 

او لههتههشههمهههل 
 
ي غضههون ذلهه و زههل ا ديهها  مههوا    الههحههاو هههات يههاد

 
و 

ي للو يات الهمهبهحهدة 
ر
" العايل الض  

 
ة األكير إ دياما "النااط األمير

ي الههمههوا    
 
مههلههنههون يههاو ههة  2.2يههيهه  ةههلههم إجههمههاىلي العههعههة الههعههالههاههة  

و عدى 21مارسو يهة هادة  61نمطية ةحلوأ  ي ال هار 
 
%  هاا الهعها .  

 

 

 

 

 

 

األسعار الخاصة بالسفن سواء الجديدة أو المستعملة أو أسعار 
، فيما ال تتوافر أخبار جديدة 2022إبريل  15التخريد بتاري    خ 

 
ً
عن بناء السفن وسوق السفن المستعملة وأسواق التخريد نظرا

 لعطالت عيد الفصح المجيد

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(242العدد األسبوعي ) 2022أبريل  11  


