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كة المالحة الوطنية    إدارة التخطيط والبحوث  -شر

 2019 2020 األسبوع السابق هذا األسبوع النوع

 

KAMSARMAX 

 

 27.5 26 34.5 34.5 بناء جديد

 Resale 42 42.5 29.5 31إعادة بيع 

 23.5 22 34.5 34 سنوات 5مستعمل 

 13.5 13.75 25 24.5 سنوات 10مستعمل 

PANAMAX 
 

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

 27 25.5 34 34 بناء جديد

 6 5.5 13.75 13.25 سنة 20مستعمل 

SUPRAMAX 

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

 25.5 24 32 32 بناء جديد

 Resale 37 37.5 26.5 28إعادة بيع 

 12.5 10.75 22 21.5 سنوات 10مستعمل 

CONTAINER 

2576 TEU/2766 TEU** 

 31.5 30 39.5 39.5 بناء جديد

 9 13 44 44 سنة 10مستعمل 

 6.5 9 41 41 سنة 15مستعمل 

 مليون دوالرأسعار السفن بناء جديد/مستعمل 

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

PANAMAX/
KAMSARMAX 

 365 405 610 610 الهند

 385 415 640 640 بنجالديش

CONTAINER 
2000 TEU 

 395 415 630 630 الهند

 395 410 620 620 بنجالديش

 2022احتماالت استقرار سوق سفن الصب الجاف خالل عام 

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

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

الاياا إ   اا ا   ي لأااإىل ي الوالص النقطة المضيئة لبقية العام. فقد أدى إلغاء تجااة  الامابا   الص

  عاام 
ي
ي  0202شتاء أكإر  رلد  إ  قيام المب  بدع  األطنان الميلياة    اياياجاة لاقاياام الوالص

اليا. لمن المتوقع أن يستمر  ي احتيا اتها من المب  من مناطق أبعد  غرافيا من أاإىل  تأملص

ي تعزيز اإلمداد مبلًيا أثناء موا  التدفئة.   ذلك عىل المدى القوإص حيث تبالل بكلص

 أن  اردف اةتاماا  أااعااة السالاع األاااااياة  ا ل 0200بالنظر إ  عام 
ً
، من المتوقاع حاالاياا

، إلطاا ا ااااتااجااابااة ماان  ااا اا  الااعاارت ماان أ اابااا  الااماانااا اا  لتاا ااماايااا  0202عااام 

  اإل تاج الوناع  النا   عن النقص البا   للسلع المرتبطة بالطاقة. ليشإص 
ي
االضطرابات  

  اياا التض   المرتمع إ  تباطر النمو االقاتاواادف لأاو أمار 
ي
اليشديد النقدف التدةيج    

  
  الاناماو ال ياعا ي

ي
  منتو  الدلة  االقتوادية، للكن الاتابااطار  

ي
طبيع    ل فإىل  اال تقال  

   مو االئتمان لاإل ماا عىل البنية التاباتاياة موادة قالاق 
ي
ي   . ليعد ترا ع الولص النمو السل   

  عام 
ي
من المتوقع أن  اناعاكاس الاناماو االقاتاواادف  - 0200للكن من المبتمل أن  نعكس  

  الا  اااع األلل مان عاام 
ي
  إ اتااج  0200بعد  هاية األلعا  األللمبية الشتوياة  

ي
ماع ا اتاعااي  

  تا   انااعأاا  ا ل الا  اااع 
الول  ال ام الذف يمتاص  ازًءا مان ما ازل اات  اام الابادياد الا ىل

  تجاة  بضائع 0200البا   لح ىل ال  ااع األلل من عام 
ي
ا أن يظل النمو  

ً
. لمن المتوقع أيض

 عان الاتاباول 
 
 بدع  من  طة الباناياة الاتاباتاياة األما ياكاياة، فضا 

ً
الو  الجاف الثا وية قويا

العالم  للطاقة،  نًبا إ   ن  مع ت مي  التع يمات الجمركية عىل الوالا  لاأللاومانا اوم 

ا لااااقااااطااااا  اااااماااان الااااا
ً
 االتااااباااااد األلةل    لالااااواليااااات الاااامااااتاااابااااد  مااااماااايااااد

ي  Supramax اااالص

ا، مان الاماتاوقاع أن  Handysizeلالا ً اللاذان ااا اا أ اباا  أفضال أداء  ا ل أاذا الاعاام. أ اإص

يااظاال الااطاالاا  الااعااالاام  عااىل الااباابااو  ماادعااوًمااا لااا  لفاار  الااماابااا ااياال الاامااتااوقااعااة ماان 

ي للسنة اليسويقية القادمة   ل ا ة فول الوويا.  -المودةين الرئيس لص

 )Intermodal( 

 

اااا أااابااوطااًياااا   ااار لساااوا 
ً
لااقااد اااان أااابااوع

الواا  الااجاااف، لماان الااواضاا  أ اانااا  اارى 

اا. 
ً
قي  األ ول تماقاد م اماهاا تادةياجاًياا أيض

باعاد فاوة  إعاااد  الااتا اازيان  ا ل اا ااتامااإ  

  أدت إ  اةتاااامااااا  
لألائاااال أكااااتااااو اااار لالاااا ىل

ماعادالت إياجااة ااماان الوا  الاجااف إ  

عااااًماااا،  21أعاااىل مساااتاااوى لاااهاااا أكاااإر مااان 

لاايااشااهااد السااوا حااركااة توااباا اا  أاابااو   

لمعدالت اإليجاة مع ترا اع حاد  إمدحاام 

   تج عنهاا 
ئ الوينية لال ىل   الموا ي

ي
السمن  

ماااو ااال مااان السااامااان الاااماااماااتاااوحاااة تاااعااارقااال 

إماااا اياة عااود  ماعادالت اإليااجااة لا ةتامااا  

  الوقت  مسل، تتاجال 
ي
  .   الوقت البا  

ي
 

  عقود اإليجااة الازماناياة  
ي
معدالت اإليجاة  

FFA   األشااهاار  
ي
إ  ماازيااد ماان الضااعاا   

ااء السامان  المقبلة لا  مض االأتماام شرا

ا التاااجاااا  
ً
الاااماااساااتاااعااامااالاااة، ماااماااا لضاااع حاااد

االةتاامااا  الااذف باادأ  ااتااكااشاا  ماانااذ باادايااة 

   هااياة 
ي
العام. من الجد ر بالم حظة أ ل  

  
ي
ا  

ً
ال  ااع األ إص من العام، نشهد ا  ماض

   مو قي  األ ول، لالذف من المبتمل أن 
ي
معدالت المإىل  لتباطر  

ي ا اعاااااا  االتااجااا   ااء الساماان لاباالص يا االاق بااداياة لااناافااذ   اديااد  لرا

 البا   لمعدالت اإليجاة لأاعاة األ ول. 

ذلاك عاىل الارما  مان أن تاباسان الاطالا  عاىل االاع الوا  الاجاااف  

ء لاا اااااطااول أدى إ  تاابااساان اااوا إيااجاااة السااماان  لالااناامااو الااباا  

  تاجاعال مان 
لالعمل امبراات للنمو. لأناك العديد من البجج الا ىل

  عام 
ي
. مان  0200المر   أن يستقر السوا  

ً
 إضافيا

ً
ليشهد تبسنا

الاواضا  أن عاامال  امااو أااطاول اامان الواا  الاجااف يادعا  تااوامن 

  الطل  لوال  الطل . لمان الاماتاوقاع أن ياكاون  اماو 
ي
 مو العرت  

األاطول أامشًيا   ل العام المقبل عىل  الاماياة ا ا اماات ااجال 

% من األاطول( لمياد  ماعادل تاأ ار اااتا ماات 7الطلبات )حوا   

  طالا  
ي
امن الو  الجاف من تارااا اات  انااء السامان باعاد فاوة   

 .0202 ناء امن الباليات عام 

من  احية الطل ، ااتماد اوا الو  الجاف من اةتما  ماعادالت 

  بدأت من اةتما  أاعاة  امات المعادن، تالا اهاا السالاع 
التض   ال ىل

. ااان الاتاضا ا  0202المرتبطة بالطاقة ماناذ الا  اااع األ اإص مان عاام 

ي االقتواادف الامارتاماع عاىل  ا بالطل ، لالذف  تج عن التبمإص
ً
مدفوع

مستوى العال   نًبا إ   ن  ماع ا اتانااقاات الاعارت لااناوات مان 

  ااالااع الااوقااود األحاامااوةف. ال  اازال الاامااباا  أااو 
ي
 ااقااص االااايااثااماااة  

  ااال ماان قااطاااع  الواا  الااجاااف الأاااعاااة  ااناااء ااااتااقاارت :  السفففففن الففجففديففدة •
ي
سااماان  

  قطا  الو  الجاف، ت  اإلب غ عن طالا   انااء لالباليات لهذا األابو 
ي
اامان  4. ل 

 0200ألا  طان لا اااتا م باداياة مان   ار عاام  20حمولة  Kamsarmaxمن طرام الا
 . 0201ل داية عام 

 قااطااا  الواا  الااجاااف    السفففففن الففمففسففتففعففمففلففة:   •
ي
ي ا اا اامااات   تاابااا ااناات األاااعاااة مااا  االص

  قطا  امن الا
ي
 قطا  الباليات لهذا األابو .  

ي
تا   ا اع  Post-Panamaxلااتقراة  
 قطا   01، مقابل 0221أل  طن  ناء  82، حمولة BUNJIالسم نة 

ي
مل ون دلالة. ل 

ألا  طان،  02، حاماولاة NORD COLORADOتا   ا اع الساما اناة Ultramaxامن الا
 تا   ا اع الساما اناة 10، مقابل ما  زيد عن 0222 ناء 

ت
 NAUTICALمل اون دلالة. أيضاا

ALICE  مالاا اون دلالة. اامااا تا   ا ااع  02.2، ماقاابال 0220ألا  طان،  اانااء  01حاماولاة
ماالاا ااون  02.2، مااقااباال 0220ألاا  طاان،  اانااء  01، حاامااولاة STAR CRIOSالساماا ااناة 
 دلالة. 

  اما اع الاقاطااعاات أاذا األااباو . عاىل  الاماياة  : التخريففد •
ي
اااتاقارت أااعااة  الاتا ا ياد  

  ماااالااباايااة الااقااطاااعااات. ليااباادل أن بااعااض مااالاا   الااناااقااا ت 
ي
تاارا ااع مااعاادالت اإليااجاااة  

، مااع احااتاامااال د ااول عاادد ماان 
ً
يسااتاامااياادلن ماان لاارلف اااوا الااتاا اا يااد الااقااويااة حااالاايااا

  ااوا السامان 
ي
الناق ت الكبإص  للسوا الت  يد. مع بقاء احتمال   ع أذ  الانااقا ت  

  قطا  الناق ت. ُيذكر أن 
ي
 من الت  يد، إذا تبسنت معدالت اإليجاة  

 
المستعملة بدال

  إماااا اياة الاباواول عاىل الاباماوالت 
ي
  
ً
   نج ديش أ  األلفر حظاا

ي
ي بالت  يد   القائملص

  
ي
  يعرضو ها ماقااة اة  اتالاك الاماو اود   

  اوا الت  يد، مع اةتما  أاعاة ال ىل
ي
المتاحة  

  الاهاناد ل ااكساتاان ال 
ي
بقية أة اء شبل القاة  الهندية )عىل الرم  من أن أاعاة الا ارد   

   نج ديش، توا ال أااعااة الوالا  الامارتاماعاة دعا  أااعااة الا ارد ، ماع 
ي
تزال قوية(.  

  المستقبل الق ي . عىل الاجاا ا  ا، ار، أانااك 
ي
عدم توقع توب   أبو   ل اعاة  

  أااعااة الوالا  
ي
  الاهاناد، شسا ا  اال ا اماات  

ي
مزيد من الباذة ششاأن أااعااة الا ارد   

  عاام 
ي
ا إ  حاد ماا  

ً
، ااان نشااد الاتا ا ياد مابادلد

 
. إ امااال ي ي الامااضا الص   ل األابوعلص

ماالاا ااون طاان ماان الااومن الساااكاان  02.0حاا ىل ا،ن، حاايااث تاا  اإلباا غ عاان  اا ااع  0202
اا أااامشااًيااا  اانااساابااة 

ً
% عااىل أاااا  ااانااوف ماان حاايااث 4لالااتاا اا يااد. لياامااثاال أااذا ا اا ااماااض

ي أسبوع
 

 مالمح السوق المالحي العالىمي ف

(222العدد األسبوعي ) 2021نوفمير  22  


