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 2020 2021 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 26 34.75 34.75 34.75 بناء جديد

 Resale 40 40 40 29.5إعادة بيع 

 22 29.54 32 32 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 13.25 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 

2576 TEU/2766 TEU** 

 30 30 40 40 بناء جديد

 13 44 44 44 سنة 10مستعمل 

 9 41 41 41 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

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

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 405 560 570 560 الهند

 415 585 595 585 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 415 580 585 580 الهند

 410 600 605 600 بنجالديش

 
ى
 2021ارتفاع انفاق المالك عىل السفن ف

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

 .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

  سنة متاحة بشكل شهري فقط 15بعمر  TEU 2500** بيانات سفينة الحاويات 

ي سفنفم مفم قرف فسفير ا فلفيف فقفا بفيف فأ لفهافهد لفبافأا   فلف فقفا بفيف فأ لفارف فا  
مليار دوالر( ف 

% مفم قسسفطفهل مفم 11. يبلغ إج الي سجأ طلبات قر ناء قآلن LNGقرط يعي قر  ال 

ي لفبقافة مفا GT  )9حيث قرح هرة قركلفيفة  
(ا رفنفم افيق اف فافلفف لفا فاف   0201% ف 

مفلفيفار دوالر مفم  11قرسطامات. وبارنظي إل جن ية قر  تث ريم نجب قنه اب بم وضف  

. بفم إنفنفا   9ابأ قر  ك قرصينيي   و % 44مليارقت دوالر مم ابأ نظيقئقم قريفهنفانفيفي  

كات لناء قر نم قرصينية و ي شر
فسفانفات قرفنفهريفة. ومف  بفسفب  40مم قإلج الي ف  ي قرتر

% ف 

قريا ا بم دمم م اويات قإلننا  مم   ل قربنفا   سفيفار لفنفاء قر فنفم قرفجفبافب ا  فسفب 

 % مم  لبقاة قريا . 00قربن  قر ؤشر حارًيا لن بة 

فقء  حفجفاًمفا افيفاسفيفة جفبافب  افيق قرفيفا    فت   ي قرهات نن ها شقب نشاط قر ي  وقرشر
وف 

مفلفيفهن طفم مفم قرفه ن قر فا فما لفسفيف فة نفحفه  131سنينة م ييات لح هرة  0122مم 

ب مم قريام قرسيفايي رفيفا   43
وقرفي   0222مليار دوالر . حتر قآلن ايق قريا  اب استر

ي 0201مفلفيفار دوالرا مف  قربفنفا  قسسفيفار  شفلفأ حفاد  ف ل مفا   44للفغ 
ا ال سفيف فا ف 

 
ً
 افيفاسفيفا

ً
اطاعي قرحاويات وسنم قرصب قرجا . سجلفت قرفحفاويفات قرف ف فافيف فلفة راف فا

مليهن حاوية مفلفا ف.فة(.  شفلفأ مفا ا بفم بفبقول  1.4مليار دوالر   10مىل قإلط   للغ 

% مم إج الي ح هالت قسسطهل  لاره ن قر ا م( . كان قريهنانيهن   فت  2ما مج همه 

يم نشاطا اليقم قرصينيهن.   قر شتر

قب ما   قء  0201ريق م  قاتر مم نفقفايفافها مفهد  قرفي فبفة ةقرف فطف فهبفةة سنشفطفة لفنفاء وشر

ونا مف فا  د   ي كثت  مم قسحيان   ضأ م ا بهايه قرنفثفت 
ي ببم قا قسسهق  ف 

قر نم قرتر

ي  ياد  إننااقم مي    ي . 
 إل  ياد  ر بة قر  ك ف 

)Clarksons( 

 

 

يت الق قرنثت  مفم مف ك قر فنفم  ف ل 

ي قرفهافت  0201ما  
إلب ا  صنسابقفم ف 

قر ناسب ابأ مهسم قريفطف ت. حفيفث  

كان قإلننا  مفىل لفنفاء قر فنفم قرفجفبافب  

ي قبففجفففا  
قء قر ففنفففم قرففف فف ففافففيفف ففلفففة ف  وشر

بصامب ا نتيفجفة قرفطفلفب ةقرف فطف فهتة 

ي 
جنًبا إل جنفب مف  جفاةلفيفة قسسفهق  ف 

 قريباب مم قرسطامات. 

لففلففغ إجفف ففالي قإلنففنففا  مففىل لففنففاء قر ففنففم  

قرجباب  وقر نم قر  اي لة مفجفاف فيفة 

 قآلن حفففهقلي 
مفففلفففيفففار دوالر  142حفففتر

  فففففف ل 
ً
وقرفففففف ففففففيشففففففل رففففففلفففففف يففففففاد  قاضففففففا

قالس همي   قر ابسيان مم قريا . وافه مفا 

ي قالستث ار مم إجف فالي 
 24ايب طني  ف 

ي مفا  
ا 0202مفلفيفار دوالر قرف ف ففجفلفة ف 

مففنففبمففا بففيففطففأ قرففنففشففاط  شففب    فف ففب 

قت قسورفففيفففة رفففجفففائفففحفففة كفففهرونفففاا  قرفففاففف افففت 

ا  ياد  ملحهظة لن فبفة 
ً
% مفم 44و اض

-0212مليار دوالر  ف ل  122ماهسط قإلننا  قر نه  قربارغ 

ا رففيففطففهن إجفف ففال مففا بففم قنففنففااففه مففىل قر ففنففم قرففجففباففب  0219

اففه قسمففىل مففنففي قال مفففة قرفف ففارففيفففة  0201وقرفف فف ففاففيفف فففلففة  فف ل 

ي مفا  
 119    0213قرفيفارفف فيففةا ويففتفنففا فم مفف  قرففيافم قرف فف فجففأ ف 

مفلففيفار دوالر(. جففبيفي لففارفيكففيا ن ق داففار قرففيفسففب قسول مففم قرففسففين 

ا  وسف ا  فسفب بفم قسفتفثف فار   فت  مفم 
ً
يم يه ي سياا قرحاد  وقريشر

ي كففأ مففم مففا ي  022
ا و  ففت  مففم 0222و 0224مففلففيففار دوالر ف 

ي ما   322
 وحب .  0222مليار دوالر ف 

ي لفنفاء قر فنفم قرفجفبافب  افيق قرفيفا  حفتر 
للغ إج الي قالستفثف فار ف 

 0213مففلففيففار دوالرا واففه  مففىل م ففاففه  مففنففي مففا   123قآلن 

مفلفيفار دوالر  12مليار دوالر ف  ةرف  قرفهافتا و  132وقري  للغ 

ي مففا  
. جففبيففي لففارففيكففي  ن طففنففي  قالنففنففا  قرففسففيففاي مففىل 0202ف 

ا حيث بم قستفثف فار  0201سنم قرحاويات ما  
ً
ق  ك ت 

ً
مثلت    ا

مففلففيففهن حففاويففة  4.0سففنففيففنففةا حفف ففهرففة  132مففلففيففار دوالر   41

ي لناء سنم قرفحفاويفات قرفجفبافب  افيق قرفيفا  حفتر قآلن.  
ملا .ة( ف 

ي نفااف ت قرف فا  قرفطف فيفعي  11ك ا بم قستث ار 
مليار دوالر   في  ف 

ي سففنففم قرصففب قرففجففا . كفف ففا بففم  14قرفف فف ففال و
مففلففيففار دوالر ف 

 43% مفم قإلنفنففا  مففىل طففلففبففات قرفف ففنففاء قرفجففباففب   41قسفتففثفف ففار 

ي افطفا  قرفحفاويفات و قر سيار لفنفاء قساسيت :  السفن الجديدة •
قرصفب افطفا   فنفم ف 

ي افطفا  قرصففب قرفجفا ا بفم قإللف   مفم طفلففب لفنفاء قرفجفا 
سفنفم مفم طففيق   4. وف 

ي  4 رف طم إضا ة إل  43ح هرة  Ultramaxقرف
 
سنم كا ايار رل  ك رف فسفاف   ف

. ك ا بم قإلل   مم طلب لناء سنيناي   مم ننم قرطيق  ح هرة 0204و  0203ما  

ي ما   43
 .0204 رف طم ر سا   ف 

ي جفف ففيفف  اففطففامففات قرصففب قرففجففا     السفففففن الففمففسففتففعففمففلففة:   •
قسففاففسففيت قسسففيففار ف 
ي اطا  سنم قرف

 NORDبم لي  قر نيفنفافي    Ultramaxوقرحاويات رقيق قسس و . ف 
ARPEGGIO  وNORD ADAGIO  ا مففسففالففأ 0200 رففف طففما لففنففاء  41حفف ففهرففة

ح هرة  NORD COLUMBIAمليهن دوالر ركأ سنينة. ك ا بم لي  قر نينة  33.1
مففلففيففهن دوالر. ف  اففطففا   30مففسففالففأ مففا اففسففيب مففم  0212 رففف طففما لففنففاء  42
مسالأ  0222 رف طما لناء  14ح هرة  FERONIAبم لي  قر نينة  Supramaxقرف

 مليهن دوالر.  14.4

قن نضت  سيفار  قرفاف فريفب ف  جف فيف  قرفسفطفامفات رفقفيق قسسف فو . قسفاف في  : التخريففد •
ي ا  ق مطفلفة مفيفب قرف فيف دا مف  بفبقول مفبد 

ي سه  قرا ريب ف  قرنتر  قرتر
قراباطؤ ف 

ي سه  قرا ريب. يببو  ن ليض قالساسيقر افب مفاد 
 
ق مم قر يشحي   قرجبد ف

ً
اليأ جب

ء قرهحيب  ي
إل صنامة قرا ريبا م  قحا ال  ن اطهن نسص قرح هرة قر ااحة اه قرشر

. يففبففبو  ن  سففيففار قرفف ففيد   قرففي  افف ففنفف  م ففاففويففات قسسففيففار مففم قالنفف ففنففاد   ففت 
قر ييوضة مم ساحات قرا ريفب قرفقفنفبافة افب بفيقجفيفت لفيفب قالنف فنفاضفات قس فت  . 
ي لنج ديش 

 
وم  ةر ا  هي قآلن  اأ لطثت  مم قر  اويات قر ييوضة مم نظيقئقا ف

وبا  اان. مىل ايق قرفنفحفها يفبفبو مفم  فت  قرف فحفاف فأ  ن بصفأ حف فهالت كف فت   إل 
Alang   ي قسسالي  قر سبلة. كانت اناك شائيات ايق قسس و  مم ب ريفب نفااف ت
ف 

 مفا يفؤد  ةرف  إل بفنفشفيفط قر فه ا ورفنفم ال بف قل  VLCC(قرننط قري  اة 
ً
ا ماد 

 مفم ةرف . وافب بفم قإللف   
ً
اناك ا اؤالت حهل ما إةق كان سيام لي  قر فنفيفنفة لفب 

ي مفا   00.2مم ليف  
حفتر قآلنا  0201مفلفيفهن طفم مفم قرفه ن قر فا فم رفلفاف فريفب ف 

ي لن بة 
 % مىل  ساس سنه . 4لان ناد اامشر

ي أسبوع
ى

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(230العدد األسبوعي ) 2021ديسمير  20  


